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Steunmaatregelen voor 
ondernemingen en 
particulieren in het kader van 
de COVID-19-crisis
Door de uitbraak van het coronavirus in België stelde de Nationale Veiligheidsraad op 
12 maart 2020 de federale fase van het noodplan in werking om zo een strategie in te voeren 
om de verspreiding van de ziekte te beperken en de bevolking te beschermen. Die strategie had 
echter heel wat gevolgen en werd dan ook onmiddellijk geflankeerd door socio-economische 
steunmaatregelen aan de getroffen ondernemingen (inclusief zelfstandigen) en particulieren. 
Het Rekenhof onderzocht hoe zowel de federale als de gemeenschaps- en gewestoverheden die 
socio-economische steunmaatregelen tot stand brachten, hoe het reglementaire kader en de 
controle op de correcte toekenning van de steun werden georganiseerd en hoe de maatregelen 
werden opgevolgd en geëvalueerd. 

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt in vijf afzonderlijke verslagen voor 
de respectievelijke wetgevende vergaderingen. Dit verslag gaat over het federale bestuursni-
veau. 

Inventaris
Het Rekenhof stelde vast dat de overheden geen overkoepelende en gedetailleerde inventaris 
bekendmaakten van de socio-economische steunmaatregelen. Daarom stelde het eerst een in-
ventaris op van alle in 2020 uitgevaardigde steunmaatregelen. Die inventaris is beschikbaar op 
https://covid19.rekenhof.be. Het Rekenhof identificeerde voor alle onderzochte overheden in 
totaal 433 maatregelen voor een geraamd bedrag van 24,12 miljard euro. De belangrijkste maat-
regelen die in de eerste helft van 2021 werden ingevoerd, worden geraamd op 3,22 miljard euro

Voor de federale overheid telde het Rekenhof 103 steunmaatregelen uitgevaardigd in 2020, ge-
raamd op 19,40 miljard euro aan bijkomende uitgaven. De maatregelen ingevoerd in de eerste 
helft van 2021 vertegenwoordigen nog eens 1,15 miljard euro. De meest grootschalige steunini-
tiatieven hadden betrekking op de economie, de sociale zekerheid, fiscaliteit en sociale bescher-
ming. 

Specifiek gaat 61 % (11,83 miljard euro) van alle geraamde uitgaven in 2020 naar uitkeringen 
(voornamelijk crisismaatregelen overbruggingsrecht en tijdelijke werkloosheid, OCMW-steun), 
16 % (3,05 miljard euro) naar belastingsverminderingen of vrijstellingen (zoals de wederopbouw-
reserve, fiscale investeringsaftrek, btw-verlaging horeca) en 5 % (1,06 miljard euro) naar vermin-
deringen of vrijstellingen van sociale bijdragen. Hier bovenop komen nog het uitstel van betaling, 
de waarborgen voor bankleningen en de kredietherverzekering.

https://covid19.rekenhof.be
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Coördinatie en totstandkoming van steunmaatregelen
Coördinatie
In tegenstelling tot voor het beheer van de gezondheidscrisis, werd voor het beheer van de socio-
economische aspecten van de pandemie geen overleg- en coördinatiestructuur opgezet. Elke 
regering nam afzonderlijk steunmaatregelen binnen haar bevoegdheidsdomein, zonder syste-
matische coördinatie met de andere bestuursniveaus. De initiële opdracht van de Economic Risk 
Management Group (ERMG) om maatregelen voor te stellen en daarbij een coördinerende rol op 
te nemen, werd immers overgeheveld naar het politieke niveau. De opdracht bestond daardoor 
uit het monitoren van de economische impact van de crisis, informatie-uitwisseling tussen haar 
leden en de uitvoering van analyses. Het gebrek aan systematisch overleg en coördinatie leidde 
onder meer tot onvoldoende coherentie tussen steunmaatregelen van verschillende beleidsni-
veaus en een verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring.

Beslissingsproces
Tussen de federale maatregelen lijkt daarentegen een redelijke onderlinge afstemming te be-
staan. Dat is te verklaren door de afgebakende beleidsdomeinen, de onderlinge samenwerking 
en ook de inspraak van wettelijke adviesorganen waarin de sociale partners zijn vertegenwoor-
digd. Het gebruik van de tijdelijke volmachten heeft daarbij geen beperkende invloed gehad. 
Niettemin stelt het Rekenhof vast dat de tijdsdruk wel een impact kan hebben gehad op de advie-
zen die normaal bij beleidsvoorbereiding horen. Zo werd het advies van de Raad van State bijna 
altijd volgens de verkorte procedure gevraagd waardoor de Raad maar een beperkt onderzoek 
van de bevoegdheid, de rechtsgrond en de vormvereisten van de teksten kon uitvoeren en geen 
standpunt kon innemen over de kwaliteit van de regelgeving, onder andere wat het respecteren 
van het gelijkheidsbeginsel betreft. De verantwoording over de gemaakte keuzes is vaak niet 
beschikbaar. Daardoor is het niet mogelijk te bepalen of de maatregelen overeenstemmen met 
de noden en met de andere, vooral regionale steunmaatregelen. Het gebrek aan concrete doel-
stellingen maakte het ten slotte moeilijk na te gaan of de individuele steunmaatregelen daarmee 
wel in overeenstemming waren. 

Reglementair kader en controle
Regelgeving en voorwaarden
De verschillende, veelal retroactieve, verlengingen en aanpassingen van maatregelen, doorge-
voerd naargelang van de evolutie van de pandemie, maken de regelgeving complex. Bovendien 
werd ze soms erg ruim geïnterpreteerd om bepaalde doelgroepen te bereiken. Hoewel veel in-
spanningen werden geleverd om de toepassing ervan toe te lichten aan alle betrokkenen, ver-
hoogt dit het risico op een ongelijke behandeling en het verlenen van onrechtmatige steun. 

Binnen die regelgeving nemen de voorwaarden voor de toekenning van de steun een belang-
rijke plaats in. Hoewel door de urgentie van de maatregelen het enigszins aanvaardbaar is dat 
deze voorwaarden bij aanvang minder goed werden gekozen, was dit niet langer vanzelfspre-
kend naarmate de pandemie langer duurde en meer informatie beschikbaar werd. Het Rekenhof 
stelde vast dat maatregelen soms niet werden bijgestuurd. Ook werden geen best practices uit-
gewisseld. 

Controle en gegevensuitwisseling 
De vereiste snelheid van de overheidsinterventie leidde tot soepele aanvraagregels en ver-
schuivingen in de controleaanpak, maar soms ook tot situaties waar controles ontbreken. Het 
Rekenhof erkent dat de correcte toekenning van de steun niet vooraf kon worden gecontroleerd, 
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maar is van oordeel dat dit achteraf moet gebeuren. Het beklemtoont dat daarbij meer moet 
worden ingezet op gegevens- en risicoanalyses. Daarbij is nood aan een kwaliteitsvolle gegevens-
uitwisseling, die vervolgens via datamining en datamatching wordt verwerkt. De hogere con-
trolelast zal uiteraard ook een hogere inzet van technische en menselijke middelen vereisen die 
gericht moet worden ingezet.

Opvolging en evaluatie
Het Rekenhof merkte ten slotte op dat de maatregelen, op uitzonderingen na, voornamelijk fi-
nancieel worden opgevolgd. Slechts in beperkte mate zijn evaluaties uitgevoerd die hebben ge-
leid tot bijsturingen. 

Rekening houdende met bovenvermelde vaststellingen heeft het Rekenhof een aantal aanbeve-
lingen geformuleerd met betrekking tot een gecoördineerd crisisbeheer, de totstandkoming en 
omkadering van steunmaatregelen alsook de opvolging en evaluatie. 
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Context

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het nieuwe coronavirus 
SARS-CoV-2 op 12 maart 2020 officieel als pandemie had bestempeld, besliste de Nationale 
Veiligheidsraad  (NVR),  in  aanwezigheid van en  in overleg met de ministers-presidenten 
van de gewesten en gemeenschappen, diezelfde dag nog om de federale fase van het nood-
plan voor crisissituaties in werking te stellen. In dit kader werd een aantal gezondheids-
maatregelen  ingevoerd,  om zo de  verspreiding  van het  coronavirus  af  te  remmen en de 
meest kwetsbaren in de samenleving te beschermen.

Die  gezondheidsmaatregelen  werden  onmiddellijk  geflankeerd  door  socio-economische 
steunmaatregelen  aan  de  getroffen  ondernemingen,  inclusief  zelfstandigen,  en  aan  de 
gezinnen.  Zo  had  de  federale ministerraad  al  op  6 maart  2020  een  tiental maatregelen 
ter ondersteuning van de economie goedgekeurd1. Daarbij aansluitend vaardigden ook de 
regeringen van de gewesten en gemeenschappen maatregelen uit binnen.

In de volgende weken en maanden bleven alle overheden nieuwe steunmaatregelen nemen 
of verlengden ze de eerdere steunmaatregelen, die nog grotendeels doorlopen in 2021 en 
later.

1.2 Onderzoeksdomein en -vragen

1.2.1 Onderzoeksdomein
Het  Rekenhof  heeft  onderzocht  hoe  de  verschillende  bevoegdheidsniveaus  (federaal, 
gewesten en gemeenschappen2) een antwoord hebben geboden op de gevolgen van 
de economische schok die de coronavirusmaatregelen voor zowel ondernemingen als 
particulieren hebben veroorzaakt.

Gelet  op  het  grote  aantal maatregelen,  heeft  het  Rekenhof  een  aantal  keuzes  gemaakt. 
De audit beperkt zich tot de analyse van de socio-economische steunmaatregelen aan 
ondernemingen en particulieren. Dat zijn vooral maatregelen die tot doel hadden de 
continuïteit  van  economische  activiteiten,  die  acuut  bedreigd werd door  het  verlies  van 

1 Het ging daarbij om maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid door overmacht of door economische redenen, een 
betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing en personen/vennootschapsbelasting, 
een vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen, het uitstel of de vrijstelling van betaling 
van sociale bijdragen voor zelfstandigen, het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen 
(‘overbruggingsrecht’) en flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

2 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Cocom) en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) zijn 
ook betrokken in het onderzoek in de mate dat zij bevoegd zijn voor materies die naar de gemeenschappen zijn 
overgedragen en vervolgens, door een akkoord tussen de Franstalige niveaus, overgedragen zijn aan de gewesten, 
de Cocof en de Cocom. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft geen soortgelijke bevoegdheden.
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inkomen  en  liquiditeitsproblemen,  te  vrijwaren.  De  gezondheidsmaatregelen  vielen 
buiten het onderzoeksdomein. Evenmin vond een doorlichting van steun op maat van 
individuele ondernemingen of organisaties plaats. Alleen als  lokale besturen fungeerden 
als  louter  doorgeefluik  van  de  steun  werd  de  maatregel  bekeken.  Relancemaatregelen 
vielen in principe ook buiten de auditscope, maar het onderscheid met socio-economische 
steunmaatregelen is niet altijd helder. Om de audit beheersbaar te houden, beperkte het 
Rekenhof  zijn  onderzoek  bovendien  tot  de  steunmaatregelen  genomen  in  de  periode 
van maart tot en met december 2020.

Het Rekenhof heeft met de  inventarisering van de socio-economische steunmaatregelen 
niet de bedoeling gehad om een volledig beeld te geven van de kostprijs van de 
overheidsinterventie, in de eerste plaats omdat deze interventie nog niet volledig afgelopen 
is,  maar  ook  omdat  de  bedragen  pas  bij  de  controle  van  de  begrotingsuitvoering  met 
zekerheid kunnen worden vastgesteld.

Het Rekenhof wilde met deze audit  een eerste,  algemeen onderzoek uitvoeren naar  een 
afgebakend  maatregelenpakket  dat  de  verschillende  overheden  in  een  acute  crisistijd 
hebben genomen. Het was niet de bedoeling alle maatregelen volledig te analyseren. 
Door hun hoeveelheid en verscheidenheid was dat ook niet mogelijk. Het Rekenhof heeft 
wel geprobeerd om knelpunten en risico’s op organisatieniveau bloot te leggen. Met de 
bevindingen die dit opgeleverd heeft en de aanbevelingen die daarop geënt zijn, wenst het 
bij te dragen aan het verhelpen van die knelpunten en het beheersen van de risico’s. Het 
uiteindelijke doel is te komen tot een overheid die niet alleen een volgende crisis beter 
gewapend te lijf kan gaan, maar daarmee ook haar werking structureel kan verbeteren.

In deze audit heeft het Rekenhof daarom het beslissingsproces bij de totstandkoming van de 
socio-economische steunmaatregelen onderzocht en geëvalueerd, alsook het reglementaire 
kader en de organisatie van de controle op het rechtmatige gebruik van de steun. Het ging 
ten  slotte  ook  na  of  de maatregelen  gemonitord  en  eventueel  al  geëvalueerd werden  of 
zullen worden.

De  audit  heeft  niet  de  bedoeling  om  het  effect  (de  outcome)  of  de  impact  van  de 
steunmaatregelen  te  evalueren,  bijvoorbeeld door na  te  gaan of  een bepaalde maatregel 
tot minder faillissementen of minder armoede heeft geleid. Daarvoor is het nog te vroeg, 
aangezien tal van maatregelen nog volop in uitvoering zijn. Om gefundeerde uitspraken te 
kunnen doen over de resultaten van de steunmaatregelen, moeten er bovendien voldoende 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, wat tot op vandaag niet het geval is.

De audit werd op een transversale manier uitgewerkt: hij analyseert het geheel van de 
socio-economische  steunmaatregelen  van  zowel  het  federale  bestuursniveau  als  van  de 
gewesten en gemeenschappen, alsook de samenhang tussen de verschillende maatregelen. 
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt in vijf afzonderlijke verslagen 
voor de verschillende wetgevende vergaderingen: de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (alsook 
de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de 
Verenigde Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie) en het Parlement van de 
Franse Gemeenschap. In juli 2021 heeft het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap het 
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Rekenhof gevraagd een audit uit te voeren van de uitgaven die de Duitstalige Gemeenschap 
in 2020 en 2021 heeft gedaan in het kader van de COVID-19-pandemie. Over de Duitstalige 
Gemeenschap wordt dus nog apart gerapporteerd.

1.2.2 Onderzoeksvragen
Het Rekenhof zocht een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1.  Welke socio-economische steunmaatregelen gericht op ondernemingen en particulie-
ren heeft de overheid genomen als antwoord op de coronacrisis?

2.  In welke mate waarborgt  het  beslissingsproces,  rekening houdend met  de  hoogdrin-
gendheid, de vaststelling van coherente en onderbouwde steunmaatregelen aan onder-
nemingen en particulieren?

3.  Bieden het reglementaire kader en de organisatie van de controle waarborgen voor een 
rechtmatig gebruik van de steunmaatregelen?

4.  In welke procedures is voor de opvolging en evaluatie van de afzonderlijke steunmaatre-
gelen voorzien?

1.3 Onderzoeksaanpak en -normen

1.3.1 Onderzoeksaanpak
Het  Rekenhof  heeft  niet  alleen  keuzes  gemaakt  over  welke  steunmaatregelen  tot  het 
onderzoeksdomein zouden behoren, het heeft ook een gedifferentieerde onderzoeksaanpak 
gehanteerd  voor  de  uiteindelijk  geselecteerde  maatregelen.  Het  heeft  wat  het  federale 
onderzoek betreft voornamelijk de  focus gelegd op de belangrijkste maatregelen binnen 
de sociale zekerheid en de fiscaliteit om het verlies aan  inkomen op te vangen (zoals de 
coronamaatregelen ‘tijdelijke werkloosheid’ en ‘overbruggingsrecht’) en het verbeteren 
van de liquiditeit en de solvabiliteit van de ondernemingen (diverse uitstelmaatregelen 
met  betrekking  tot  de  sociale  bijdragen  en  belastingen,  wederopbouwreserve,  carry-
backmaatregel enz.). Daarnaast werd ook een aantal maatregelen geanalyseerd voor de 
ondersteuning van kwetsbare groepen en het aanzwengelen van de consumptie. Specifieke 
aandacht ging ook uit naar de waarborgregelingen voor bank- en handelskredieten. Al 
de onderzochte steunmaatregelen samen vertegenwoordigen 90 % van het budget dat de 
federale  overheid  heeft  uitgetrokken  voor  de  bestrijding  van  de  economische  crisis  ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie.

Om  de  onderzoeksvragen  te  beantwoorden  heeft  het  Rekenhof  gebruikgemaakt  van 
overheidsdocumenten  die  publiekelijk  beschikbaar  waren  of  die  de  administraties  en 
instellingen  aanleverden. Het  heeft  die  administraties  en  instellingen  ook  bevraagd  via 
vragenlijsten.  Ook  werden  interviews  afgenomen  met  leden  van  de  administraties  en 
instellingen,  kabinetten  en  andere  betrokkenen  (Nationale  Bank  van  België,  Credendo 
Export Credit Agency (ECA) enz.). De inventaris op de website van het Rekenhof geeft meer 
informatie  over  de  steunmaatregelen  die  de  verschillende  overheden  namen  en  die  het 
voorwerp zijn van deze transversale audit3.

3 Deze inventaris bevat ook de maatregelen die de Duitstalige Gemeenschap heeft genomen.
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Toen het Rekenhof het onderzoek startte, leken de pandemie en de steunmaatregelen een 
aflopend verhaal. Het ging er dan ook van uit dat  een evaluatie a posteriori  al mogelijk 
zou zijn vanaf eind 2020. De pandemie flakkerde echter weer op en de overheid verlengde 
heel wat van haar steunmaatregelen en trof ook alsmaar nieuwe maatregelen. Een aantal 
steunmaatregelen zijn dan ook nog volop in uitvoering en controle-activiteiten zijn soms 
nog niet uitgerold of bevinden zich nog in een vroeg stadium. Dat had ook gevolgen voor 
de onderzoeksaanpak: door de grote werklast waarmee de administraties (tijdens de 
tweede besmettingsgolf) werden geconfronteerd, moest het aantal afgenomen interviews 
noodgedwongen beperkt blijven en was een uitgebreide en diepgaande bevraging voor de 
meeste maatregelen niet mogelijk4.

De  rapportering  over  de  transversale  audit  vindt  plaats  in  afzonderlijke  rapporten  die 
gericht worden aan de verschillende wetgevende vergaderingen (zie punt 1.2.1). Dit rapport 
gaat over de federale maatregelen. De afstemming tussen de verschillende bestuursniveaus 
kan evenwel van belang zijn bij het analyseren van de steunmaatregelen. Bijgevolg besteedt 
dit rapport ook aandacht aan die onderlinge afstemming en aan de coördinatie tussen de 
verschillende bestuursniveaus.

1.3.2 Onderzoeksnormen
Het normenkader voor deze audit bestaat in de eerste plaats uit de algemeen aanvaarde 
normen voor goed bestuur. Die werden aangevuld met normen uit beleidsdocumenten 
en  regelgeving.  Bij  het  interpreteren  en  hanteren  van  deze  normen  hield  het  Rekenhof 
echter ook expliciet rekening met de context van hoogdringendheid waarbinnen veel 
steunmaatregelen, in het bijzonder die in het voorjaar van 2020, moesten worden ontwikkeld 
en ingevoerd.

1.3.3 Onderzoeksverloop

21 oktober 2020 Aankondiging  van  de  audit  bij  de  eerste minister,  de 
ministers van de betrokken departementen en de 
leidend ambtenaren van de betrokken administraties 
en instellingen

Oktober 2020 tot juni 2021 Uitvoering van de audit en rapportering 

1 september 2021 Verzending van het ontwerpverslag aan de betrokken 
ministers en leidend ambtenaren van de betrokken 
administraties en instellingen

September-oktober 2021 Ontvangst van de antwoorden van de betrokken 
ministers en leidend ambtenaren van de betrokken 
administraties en instellingen. De antwoorden 
werden in dit verslag verwerkt. Een overzicht van de 
antwoorden is als bijlage 8 opgenomen.

4 Na de aankondiging van de audit en in de periode van de tweede besmettingsgolf kreeg het Rekenhof van meerdere 
administraties en instellingen de vraag om de audit uit te stellen tot na de crisis. Het Rekenhof heeft daarom tot 
begin februari 2021 gewacht om de administraties, instellingen, kabinetten en andere betrokkenen te bevragen.
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1.4 Leeswijzer

Het rapport bevat zo weinig mogelijk beschrijvingen en is er vooral op gericht de vastgestelde 
problemen te bespreken. De lezer vindt niettemin een korte beschrijving van de belangrijkste 
steunmaatregelen  in  hoofdstuk  2.  Alle  maatregelen  van  het  onderzoeksdomein  zijn 
bovendien opgenomen in de interactieve online inventaris.

De  hoofdstukken  3  tot  en  met  5  behandelen  achtereenvolgens  de  voorbereiding 
(onderzoeksvraag  2),  uitvoering  (onderzoeksvraag  3)  en  evaluatie  (onderzoeksvraag  4) 
van de steunmaatregelen. In die drie hoofdstukken worden de maatregelen niet een voor 
een besproken, maar worden voorbeelden aangehaald ter illustratie van de meer algemene 
vaststellingen.  Daarnaast  bevat  de  tekst  ook  specifieke  bevindingen  over  individuele 
maatregelen,  waarbij  een  maatregel  op  een  bepaald  punt  als  een  goede  praktijk  naar 
voren wordt gebracht of waarbij een bepaald aspect van een maatregel dat minder goed is 
verlopen, wordt belicht.

https://covid19.rekenhof.be/
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Hoofdstuk 2

Inventaris
2.1 Opzet

Het Rekenhof stelt vast dat de overheden geen gedetailleerde, overkoepelende inventaris 
van de socio-economische steunmaatregelen hebben gepubliceerd5, wat weinig bevorderlijk 
is voor het parlementaire debat over de aanpak van de COVID-19-pandemie. Het Rekenhof 
werkte in het kader van deze audit daarom een dergelijke inventaris uit, met de maatregelen 
die  de  federale  overheid  en  de  overheden  van  de  gewesten,  de  gemeenschappen  en 
gemeenschapscommissies  hebben  genomen,  en  publiceerde  die  ook.  Daarmee  wil  het 
de parlementaire vergaderingen en andere belangstellenden een zo volledig mogelijk 
overzicht bieden van de socio-economische steunmaatregelen die in 2020 werden genomen 
ten  behoeve  van  ondernemingen  en  particulieren.  Deze  inventaris  omvat  onder  meer, 
voor  zover  daarover  gegevens  beschikbaar  zijn,  de  kosten  van de maatregelen  (inclusief 
hun verlengingen  in 2021), het aantal begunstigden en de regelgeving. De meest recente 
bedragen,  ramingen en realisaties, zijn die welke op 30  juni 2021 beschikbaar waren (op 
enkele uitzonderingen na)6. Het gaat om een interactieve online-inventaris die kan worden 
geraadpleegd op https://covid19.rekenhof.be.  Gebruikers  kunnen  de  gegevens  filteren 
op basis van een aantal voorgestelde categorieën en naar eigen wens bepaalde grafieken 
aanmaken.

De inventaris die het Rekenhof heeft opgesteld, kent een aantal beperkingen die een invloed 
hebben op de cijfers en tabellen in dit hoofdstuk:

• De inventaris beperkt zich tot de socio-economische steunmaatregelen die zijn toege-
kend aan ondernemingen en particulieren (zie punt 1.2.1).

• De inventaris neemt alleen de maatregelen uit 2020 op (met inbegrip van hun 
verlengingen). De belangrijkste nieuwe steunmaatregelen op het  federale niveau voor 
de eerste jaarhelft van 2021 worden opgesomd in bijlage 7. 

• De inventaris omvat alle door het Rekenhof geïdentificeerde maatregelen, maar is niet 
exhaustief7.

5 Verscheidene organisaties hebben wel vanuit hun eigen werkveld inventarissen opgesteld (Nationale Bank 
van België -ERMG, FOD Economie, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,  
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen).

6 De online inventaris bevat meer details over de bronnen van de financiële gegevens en de periodes waarop zij 
betrekking hebben.

7 Het Rekenhof heeft zoveel mogelijk maatregelen opgelijst. Talrijke gegevensbronnen werden geraadpleegd om 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen. 

https://covid19.rekenhof.be
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2.2 Overkoepelende inventaris

2.2.1 Financiële impact van de steunmaatregelen
Het  Rekenhof  identificeerde  433  socio-economische  steunmaatregelen  die  de  federale 
overheid  en  de  deelstaatentiteiten  in  2020  namen  naar  aanleiding  van  de  COVID-19-
pandemie  voor  een  totaalbedrag  van  naar  schatting  24,12  miljard  euro  (schatting  op 
30 juni 2021 van de kostprijs voor de volledige toepassingsperiode van de maatregelen 
genomen in 2020, inclusief hun verlengingen). Dit totaal vertegenwoordigt 5,4 % van het 
bbp in 2020 (451,18 miljard euro)8. De gerealiseerde uitgaven voor de maatregelen genomen 
in 2020 beliepen op 30 juni 2021 16,15 miljard euro.

De onderstaande tabel toont voor de verschillende bestuursniveaus de belangrijkste 
bedragen:

Tabel 1 –  Financiële impact van de socio-economische steunmaatregelen per bestuursniveau  
(in miljoen euro)9 

Bestuursniveau Raming op 
30 juni 2021

Gerealiseerd op 
31 december 2020

Gerealiseerd op 
30 juni 2021 

Totaal 
uitgetrokken 
bedrag voor  
leningen en  

waarborgen(1)

Federaal 19.401 9.942 11.913 109.000 

Vlaams Gewest – Vlaamse 
Gemeenschap 

3.054 2.587 2.840 2.072 

Waals Gewest 1.143 917 1.018 454 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

284 243 249 59 

Franse Gemeenschap 121 45 60 5 

Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie

90 46 50 -   

Franse 
Gemeenschapscommissie 

20 9 16 -   

Duitstalige Gemeenschap 10 3 1 10 

Totaal(2) 24.124 13.791 16.146 111.599
(1)  In deze fase van de crisis zijn de definitieve kosten van deze instrumenten voor de overheid nog onbekend. De werkelijk 

opgenomen waarborgen liggen wel aanzienlijk lager dan de hier vermelde en gereserveerde bedragen.

(2)  Door afronding komen de totalen niet volledig overeen met de som van de onderdelen. Deze bedragen worden echter 
aangehouden voor de consistentie met de bedragen in de inventaris.

Bron: inventaris van het Rekenhof

De kosten  van de  belangrijkste  nieuwe maatregelen  genomen  in  de  eerste  jaarhelft  van 
2021 zijn geraamd op 3,22 miljard euro10. 

8 Bron: Eurostat.
9 Voor meer informatie over de financiële parameters, zie de beschrijving ervan in bijlage 1.
10 Federaal: 1.148,8 miljoen euro, Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap: 687,5 miljoen euro, Waals Gewest: 

959,4 miljoen euro, Brussels Hoofdstedelijk Gewest/FGC/GGC: 413,8 miljoen euro,  Franse Gemeenschap: 
8,7 miljoen euro. Die bedragen zijn opgenomen in de bijlagen bij de rapporten van de respectievelijke 
bestuursniveaus.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table 
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De  volgende  grafiek  toont  hoeveel  elk  bestuursniveau  in  2020  heeft  uitgegeven  aan 
steunmaatregelen (geraamd bedrag op 30 juni 2021), waarbij elk niveau is opgedeeld volgens 
de doelgroep: ondernemingen, particulieren of een mengcategorie van ondernemingen en 
particulieren11. 

Grafiek 1 –  Kosten van de steunmaatregelen per bestuursniveau en per doelgroep (volgens ramingen 
op 30 juni 2021, in miljoen euro en exclusief waarborgen voor bankleningen en leningen)

 

Ondernemingen
en particulieren Ondernemingen Particulieren

Federaal 11.531,4 5.826,6 2.043,3
Vlaams Gewest - Vlaamse
Gemeenschap 179,6 2.669,3 204,6

Waals Gewest 100,8 911,2 130,9
Franse Gemeenchap 98,0 15,8 7,5
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 7,2 260,3 16,7

Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
(GGC)

0,0 60,7 29,4

Franse
Gemeenschapcommissie
(FGC)

0,0 11,2 8,7

Duitstalige gemeenschap 1,5 6,0 2,8
Totaal 11.918,6 9.761,1 2.444,0
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Bron: inventaris van het Rekenhof

Deze grafiek toont dat:

•  de federale overheid het merendeel van de financiële middelen heeft vrijgemaakt voor 
elke doelgroep (80,4 % van het totaal);

•  de maatregelen voor ondernemingen en particulieren het grootste bedrag vertegen-
woordigen (11,92 miljard euro, 49,4 %), waarvan 4,65 miljard euro voor het crisisover-
bruggingsrecht en 4,72 miljard euro voor de tijdelijke werkloosheid (versoepelde voor-
waarden) door de federale overheid; 

•  de gewestelijke steun meestal aan ondernemingen was gericht (2,67 miljard euro voor 
het Vlaams Gewest, 911 miljoen euro voor het Waals Gewest en 260 miljoen euro voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);

11 Voor meer informatie over de doelgroepen, zie bijlage 1.
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•  particulieren meestal door de federale overheid werden geholpen, vooral via de sociale 
zekerheid.

2.2.2 Aantal steunmaatregelen chronologisch
De  onderstaande  grafiek  toont  de  verdeling  per maand  en  per maatregelentype  van  de 
429 maatregelen van alle bestuursniveau’s die in 2020 in werking traden12.

Grafiek 2 –  Chronologische evolutie van de aantallen maatregelen die in 2020 in werking traden, 
volgens type

Bron: inventaris van het Rekenhof 

Uit deze grafiek blijkt het volgende:

•  Meer dan een kwart van alle maatregelen trad in werking in maart 2020 en meer dan 
twee derde in de maanden maart tot en met juli 202013. Ook in het najaar (tweede CO-
VID-19-besmettingsgolf) zijn tientallen nieuwe maatregelen genomen, bovenop de ver-
lengingen van steunmaatregelen die al eerder in werking waren getreden. De inwer-
kingtreding van de maatregelen loopt dus parallel met de evolutie van de pandemie.

12 Exclusief maatregelenverlengingen of -aanpassingen in 2020; 4 van de 433 in 2020 genomen maatregelen zijn pas 
in werking getreden in 2021 en zijn niet opgenomen in de grafiek.

13 Sommige maatregelen zijn met terugwerkende kracht in werking gesteld. Dat verklaart waarom ze al 
in januari en februari van kracht waren, dus vóór de COVID-19-crisis. Andere maatregelen bestonden al en zijn 
geactiveerd (of versterkt) in het kader van de crisis.
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•  Subsidies en premies zijn de types maatregelen waar de overheden het meest naar te-
ruggrepen om de economische crisis te bestrijden (46 % van het geheel). De uitkeringen 
vertegenwoordigen echter het grootste financiële volume (51 % van alle uitgaven).

De OESO beveelt een specifieke fasering aan voor de maatregelen in het kader van de COVID-
19-crisis om langdurige schade aan het economische weefsel te vermijden, met in de eerste 
plaats maatregelen om de liquiditeit en de inkomens van de ondernemingen en gezinnen 
te vrijwaren en na verloop van tijd maatregelen om de solvabiliteit te ondersteunen, alsook 
fiscale  stimuli14.  In  een  volgende  fase,  zodra  de  focus  kan  verschuiven  naar  het  herstel, 
kunnen dan maatregelen worden genomen om de economische activiteit opnieuw aan te 
zwengelen door de consumptie aan te wakkeren.

In  de  praktijk  heeft  België  die  fasering  in  het  begin  van  de  crisis  wel  degelijk  in  acht 
genomen: het heeft de eerste maatregelen ter vrijwaring van de liquiditeit en de inkomens 
immers al op 6 maart 2020 genomen. Omdat de overheden er aanvankelijk van uitgingen 
dat de crisis tegen de zomer van 2020 voorbij zou zijn, namen zij,  toen de besmettingen 
beter onder controle waren, al enkele maatregelen ter versterking van de solvabiliteit. Door 
de onvoorzienbare evolutie van de gezondheidscrisis kon het lineaire perspectief voor het 
crisismanagement zoals de OESO voorstelde, niet helemaal worden gevolgd. De regeringen 
moesten immers vanaf het begin van de tweede besmettingsgolf in oktober 2020 opnieuw 
liquiditeitsmaatregelen en inkomensondersteunende maatregelen nemen. 

2.3 Federale steunmaatregelen

2.3.1 Overkoepelend perspectief
De  financiële  impact  van  de  coronacrisis  voor  de  federale  overheid  is  bijzonder  groot 
aangezien  ze  tegelijk  wordt  geconfronteerd  met  een  daling  van  de  fiscale  en  sociale 
ontvangsten  en  met  een  toename  van  de  uitgaven,  voornamelijk  op  sociaal  vlak. 
In juni 2020 berekende het Planbureau dat de weerslag op het federale niveau (entiteit I) drie 
tot vier keer groter was dan bij de gemeenschappen, gewesten en lokale besturen (entiteit 
II), terwijl zijn budgettaire omvang maar anderhalve keer groter is dan die van entiteit II15.

De  inventaris  bevat  103  steunmaatregelen  van  de  federale  overheid.  Deze  overheid 
heeft  in  2020  ongeveer  19,40  miljard  euro  socio-economische  steun  verschaft  aan 
ondernemingen en aan particulieren (schatting op 30 juni 2021 van de kostprijs voor de 
volledige toepassingsperiode, inclusief hun verlengingen)16. De kosten voor de voornaamste 
nieuwe maatregelen van het eerste semester 2021 worden geraamd op 1,15 miljard euro op 
30 juni 202117.

De  maatregelen  die  de  federale  overheid  nam,  hadden  betrekking  op  verschillende 
domeinen: economie (vooral via waarborgen voor bankleningen en maatregelen op het vlak 

14 OCDE, Tax and fiscal policy in response to the coronavirus crisis: strengthening confidence and resilience, mei 2020, 
www.oecd.org. Zie ook bijlage 2.

15 Planbureau, Gezondheidscrisis en de naweeën ervan op middellange termijn: waarom hebben de financiën van 
Entiteit II die beter doorstaan dan die van Entiteit I?, juni 2020, www.plan.be.

16 Bedrag berekend volgens de ESR-methode.
17 Maatregelen voor meer dan 50 miljoen euro, zie bijlage 7.

https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience.htm
https://www.plan.be/uploaded/documents/202007140942300.Rapport_Entites_NL.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/202007140942300.Rapport_Entites_NL.pdf
http://www.plan.be
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van  kredietherverzekering),  sociale  zekerheid,  fiscaliteit  en  sociale  bescherming  (steun 
voor OCMW’s en kwetsbare doelgroepen).

Van  die  domeinen  heeft  de  economie,  met  de  waarborgen  voor  bankleningen  en  de 
maatregelen van kredietherverzekering, in theorie het hoogste financiële gewicht (maximum 
109 miljard  in  totaal, waarvan maximum 50 miljard  euro voor het  eerste  en het  tweede 
waarborgstelsel  en  57,20  miljard  euro  voor  de  Credendo-kredietherverzekering18). Op 
30 juni 2021 was 3,52 miljard euro toegekend in de vorm van leningen met een staatswaarborg 
(eerste en tweede waarborgstelsel). Op basis van de door de NBB gevalideerde hypotheses 
en rekening houdend met de betaalde waarborgpremies, wordt een winst van 14,21 miljoen 
euro geraamd voor de eerste en de tweede waarborgregeling. Het eindresultaat zal echter 
pas bekend zijn in juni 2023 voor de eerste waarborgregeling en in juni 2025 voor de tweede 
regeling. Wat de Credendo-kredietherverzekering betreft, bedroeg de exposure (uitstaande 
kredietlimieten) 43,09 miljard euro voor de Belgische Staat op 30 juni 2021. De totale verliezen 
voor de federale overheid voortvloeiend uit dat herverzekeringsprogramma, zijn begrensd op  
903,2 miljoen euro. 

Op  het  vlak  van  de  sociale  zekerheid  werden  in  2020  46 maatregelen  genomen.  Dat  is 
nagenoeg de helft van de federale maatregelen. De kosten van die maatregelen beliepen op 
30 juni 2021 naar schatting 13,56 miljard euro. Dat is 56 % van de totale geraamde kosten voor 
alle beleidsniveaus samen (24,12 miljard euro). Binnen dat bedrag van 13,56 miljard euro is 
4,65 miljard euro afkomstig van de financiële impact van het crisisoverbruggingsrecht en 
4,72 miljard euro van de tijdelijke werkloosheid (versoepelde toekenningsvoorwaarden).

Bovendien  vloeide  2,15  miljard  euro  naar  de  gezondheidszorg,  voornamelijk  via 
thesaurievoorschotten aan de ziekenhuizen (2 miljard euro).

Op fiscaal niveau nam de  federale  regering  38 maatregelen  in  2020. De kosten daarvan 
worden geraamd op 3,2 miljard euro voor de periode 2020-2024.

Met betrekking tot sociale bescherming werden 6 maatregelen genomen ten laste van de 
POD Maatschappelijke Integratie. Ze ondersteunen de OCMW’s en sommige kwetsbare 
doelgroepen. De kosten ervan waren op 30 juni 2021 op 383 miljoen euro geraamd.

Tot slot vloeide 110 miljoen euro naar mobiliteit (gratis treinkaarten) en 10 miljoen euro 
naar welzijn (psychologische steun).

In de volgende grafiek wordt de toegekende steun uitgesplitst volgens type en financiële 
omvang. Daaruit blijkt dat de uitkering het type steun is dat federaal het meest werd gebruikt 
(61 % van het geraamde totaalbedrag voor het federale niveau, zonder de waarborgen).

18 Het verlies voor de federale Staat onder het kredietherverzekeringsprogramma van Credendo ECA is evenwel 
geplafonneerd tot maximaal 903,2 miljoen euro.
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Grafiek 3 –  Procentuele verdeling van de soorten federale maatregelen (op basis van de geraamde 
bedragen op 30 juni 2021, zonder de waarborgen) 

 

61%

16%

13%

5%

3%
1% 1%

0%
Uitkering

Vermindering of vrijstelling van
belastingen
Andere

Vermindering of vrijstelling van
sociale bijdragen
Premie en subsidie

Uitstel van sociale bijdragen

Uitstel van belastingen

Consumptiesteun

Bron: inventaris van het Rekenhof

2.3.2 Belangrijkste steunmaatregelen
De belangrijkste steunmaatregelen op federaal niveau worden als volgt voorgesteld:

•  Het  Rekenhof  heeft  eerst  de  maatregelen  opgelijst  waarvan  de  geraamde  kosten  op 
30 juni 2021 de drempel van 100 miljoen euro overschreden.

•  Vervolgens worden de maatregelen van meer dan 100 miljoen euro beschreven die wer-
den geselecteerd voor meer diepgaande analyses tijdens deze audit19.

•  Nadien volgen de maatregelen in samenhang met de waarborgen en kredietherverzeke-
ringen, die vanwege hun bijzonderheden kort worden toegelicht.

2.3.2.1 Maatregelen die op meer dan 100 miljoen euro worden geraamd 
De  volgende  grafiek  geeft  de  maatregelen  weer  die  de  drempel  van  100  miljoen  euro 
overschreden in termen van geraamde bedragen op 30 juni 2021. De maatregelen zonder 
impact op het vorderingensaldo, zoals het uitstel van betaling van sociale bijdragen, worden 
hier enkel vermeld als het bijbehorende nettoverlies, te weten de definitief oninvorderbaar 
geworden bedragen, meer dan 100 miljoen euro beloopt20. Voor een volledige beschrijving 
van  alle  maatregelen  verwijst  het  Rekenhof  naar  de  online-inventaris  https://covid19.
rekenhof.be. 

Zoals uit de grafiek naar voren komt, zijn de twee belangrijkste maatregelen de tijdelijke 
werkloosheid en het  crisisoverbruggingsrecht. Zij  tekenen zich duidelijk af  tegenover de 
andere maatregelen.

19 Alle federale maatregelen die werden geselecteerd voor een meer diepgaande analyse tijdens deze audit, zijn 
opgesomd in bijlage 4.

20 Er werd een uitzondering gemaakt voor de maatregel in verband met voorschotten aan de ziekenhuizen, waarvan 
de definitieve impact op het vorderingensaldo nog niet gekend is. De eindafrekening zal zeker resulteren in een 
aanzienlijke kost voor de federale begroting. De voorlopige afrekening van de uitgaven van het eerste halfjaar van 
2020 beloopt 722,31 miljoen euro.

https://covid19.rekenhof.be
https://covid19.rekenhof.be
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Grafiek 4 –  Federale steunmaatregelen die op meer dan 100 miljoen euro worden geraamd (geraamde 
bedragen op 30 juni 2021, in miljoen euro, zonder de waarborgen) 
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2.3.2.2 Beschrijving van de geselecteerde maatregelen van meer dan 100 miljoen euro 
De volgende alinea’s beschrijven de belangrijkste steunmaatregelen van meer dan 100 miljoen 
euro die tijdens de audit werden geselecteerd voor een meer diepgaande analyse. De 
maatregelen zijn opgedeeld in zes categorieën: tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht, 
fiscale  maatregelen,  tijdelijke  aanvulling  ziekte-uitkering,  maatregelen  in  verband  met 
maatschappelijk welzijn en uitstel van betaling van sociale bijdragen aan de RSZ. 

Tijdelijke werkloosheid (versoepelde voorwaarden, dagsupplement en hogere uitkering)
De steunmaatregelen met de grootste weerslag op de federale begroting zijn die in verband 
met de tijdelijke werkloosheid. De toegang tot dat stelsel werd aanzienlijk versoepeld: 
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd aanvaard, zelfs al waren de oorzaken van 
economische aard. Ook de aangifteprocedure werd zowel voor de werkgevers als voor de 
betrokken werknemers verregaand vereenvoudigd. In september 2020 – tussen de eerste en 
de tweede golf van de pandemie – kon de vereenvoudigde procedure voor overmacht echter 
alleen worden gebruikt door ondernemingen of  sectoren die hard door de crisis werden 
getroffen.

Door een verhoging van zowel het minimumbedrag van de uitkering voor tijdelijke 
werkloosheid als van het uitkeringspercentage, met name 70  % in plaats van 65  % van het 
gemiddeld begrensd dagloon, bedroeg de daguitkering minstens 55,59 euro en hoogstens 
74,17  euro.  Bovenop  die  uitkering  konden  tijdelijk  werklozen  wegens  overmacht  (met 
uitzondering van overmacht wegens medische redenen) ook aanspraak maken op een 
dagsupplement van 5,63 euro dat door de RVA werd betaald. 
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Op 30 juni 2021 bedroegen de geraamde kosten voor de maatregelen in verband met 
tijdelijke  werkloosheid  (versoepelde  voorwaarden,  dagsupplement  en  hogere  uitkering) 
5,58 miljard euro21.

Crisisoverbruggingsrecht en overbruggingsrecht voor de heropstart
Het  klassieke  overbruggingsrecht  werd  vanaf  1  maart  2020  tijdelijk  uitgebreid  met  een 
crisisoverbruggingsrecht. De zelfstandigen22 konden een beroep doen op twee luiken:

•  Een  eerste  luik,  kortweg  de  ‘verplichte  onderbreking’  genoemd,  kende  vanaf 
1 maart 2020 een maandelijkse uitkering van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) 
toe aan zelfstandigen die hun activiteit geheel of gedeeltelijk moesten beperken. Vanaf 
1 juli 2020 werd dit systeem uitgebreid tot zelfstandigen die voor het behalen van hun 
omzet ‘afhankelijk’ zijn van verplicht gesloten sectoren. Vanaf 1 oktober 2020 werd de 
uitkering verdubbeld tot 2.583,38 euro (3.228,20 euro met gezinslast) voor zelfstandigen 
getroffen door de gezondheidsmaatregelen opgelegd naar aanleiding van de tweede be-
smettingsgolf.

•  In  het  luik  van  de  ‘vrijwillige  onderbreking’,  van  toepassing  van  1  maart  tot  
21 augustus 202023 kon elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 
zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbrak vanwege COVID-19, eveneens 
een maandelijkse uitkering aanvragen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast).

In beide gevallen kon ook een halve uitkering worden aangevraagd door bepaalde categorieën 
van zelfstandigen (zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld 
met  bijberoep,  student-zelfstandigen  en  actief  gepensioneerde  zelfstandigen)  die  geen 
wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd waren zoals een zelfstandige in hoofdberoep 
voor zover hun bijdragen binnen bepaalde grenzen vielen. In dat geval was een cumulatie 
met andere vervangingsinkomens wel beperkt tot 1.614,10 euro24.

Daarnaast konden zelfstandigen25 die waren getroffen door de gezondheidsmaatregelen van 
de eerste besmettingsgolf, maar die vanaf 4 mei 2020 hun activiteiten mochten hervatten, 
van  1  juni  tot  en  met  31  december  2020  een  maandelijkse  uitkering  van  1.291,69  euro 
(1.614,10 euro met gezinslast) aanvragen in het kader van het overbruggingsrecht voor de 
heropstart, voor zover ze konden aantonen dat hun omzet of hun bestellingen tijdens het 
kwartaal voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag betrekking had, met minstens 

21 Bovendien werd in het eerste halfjaar van 2021 een nieuwe maatregel genomen betreffende de RVA: werknemers 
met een laag loon die minstens 53 dagen een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid ontvingen in de periode 
van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020, en wier sector nog verplicht gesloten was op 1 maart 2021 of 
die behoren tot werknemers van contactberoepen, ontvingen een eenmalige premie om het verlies van die 
tijdelijke werkloosheid op hun eindejaarspremie te compenseren. De kosten van die eenmalige premie werden op 
52,4 miljoen euro geraamd op 30 juni 2021.

22 Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut, (primo)starters en 
tevens zelfstandigen in bijberoep, actieve gepensioneerde zelfstandigen zonder pensioen of met enkel een 
voorwaardelijk pensioen, student-zelfstandigen en zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 
37 ARS), voor zover voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

23 Vanaf 1 juli 2020 met de toevoeging dat de aanvraag objectieve elementen moest bevatten die kunnen aantonen 
dat het om een gedwongen onderbreking gaat naar aanleiding van COVID-19.

24 Voor aanvragen vanaf 1 februari 2021 werd die cumulatie beperkt tot het enkel, dubbel of half overbruggingsrecht. 
25 Zie voetnoot 22.
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10 % waren verminderd in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019. Bij deze maatregel 
werd niet met halve uitkeringen gewerkt.

De geraamde kosten van die twee categorieën beliepen 5,05 miljard euro: 4,65 miljard euro 
voor het  crisisoverbruggingsrecht  en 0,4 miljard  euro  voor het  overbruggingsrecht  voor 
de heropstart  (raming op 30  juni 2021). Vanaf  1  januari 2021 gingen ook twee  luiken van 
een nieuw systeem van crisismaatregelen in verband met het overbruggingsrecht van start, 
namelijk een volledige of halve uitkering in het geval van een omzetdaling van minstens 
40 % (65 % vanaf oktober 2021) en een getrapte uitkering in geval van quarantaine of zorg 
voor een kind. De inwerkingtreding van een luik specifiek voor de verplichte onderbreking 
(maximaal 1.291,69 euro of 1.614,10 euro met gezinslast) werd herhaaldelijk uitgesteld ten 
voordele van het behoud van het bovenvermelde systeem van de dubbele uitkering en was 
slechts van toepassing tussen 1 oktober en 31 december 2021 (zie bijlage 6)26. 

Fiscale maatregelen
Op fiscaal niveau nam de  federale  regering  in  2020  38 maatregelen. De kosten daarvan 
worden geraamd op 3,2 miljard euro voor de periode 2020-2024. Ze betreffen voornamelijk 
de volgende maatregelen:

1.  de  verhoging  tot  25 % van de  investeringsaftrek  in de  vennootschapsbelasting en de 
personenbelasting (1.058 miljoen euro);

2.  de btw-verlaging tot 6 % in de horeca (795 miljoen euro);
3.  de wederopbouwreserve, waarmee ondernemingen die verlies leden in 2020 een vrijge-

stelde reserve kunnen aanleggen om hun solvabiliteit te verbeteren (768 miljoen euro);
4.  de carry-back, waardoor ondernemers het verwachte negatieve resultaat van het inkom-

stenjaar 2020 vervroegd (op de inkomsten 2019) kunnen aftrekken van de personenbe-
lasting, de belasting niet-inwoners of de vennootschapsbelasting (147 miljoen euro);

5.   de  tijdelijke  vrijstelling  van  storting  van  de  bedrijfsvoorheffing  voor  werkgevers  die 
tijdelijke werkloosheid genoten om de loonkosten te verminderen voor de maanden 
juni, juli en augustus 2020 (106 miljoen euro).

In  2021  leidt,  naast  de  verlenging  van  bestaande maatregelen, maar  één  nieuwe  fiscale 
maatregel  tot kosten van meer dan 50 miljoen euro, namelijk de belastingvermindering 
wanneer wordt afgezien van de huur (112 miljoen euro).

Tijdelijke aanvulling ziekte-uitkering
In het kader van een gelijke behandeling van tijdelijk werklozen en primair 
arbeidsongeschikten werd vanaf 1 maart 2020 voor nieuwe primair arbeidsongeschikten in 
het werknemersstelsel de ziekte-uitkering verhoogd tot wat iemands tijdelijke werkloosheid 
zou  zijn  in  diezelfde  periode27. Op 30 juni 2021 beliepen de kosten van deze maatregel 
364 miljoen euro voor het RIZIV.

26 Daarnaast werd ook hier, zoals bij de werknemers, in een eenmalige uitkering voorzien voor zelfstandigen die 
tussen 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 gedurende minstens 6 maanden een financiële uitkering in het 
kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht verkregen.

27 Voor de zelfstandigen bestaat een vergelijkbare maatregel, maar de financiële impact is daar geringer (geraamde 
kost van 22 miljoen euro op 30 juni 2021).
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Maatregelen in verband met maatschappelijk welzijn 
•  Premie van 50 euro voor wie een leefloon of een equivalent daarvan ontvangt 
Er  is  een premie van 50 euro per maand  toegekend aan wie een  leefloon of  equivalente 
financiële  steun  ontving  (bv.  inkomensgarantie  voor  ouderen).  De  premie werd  betaald 
door  de OCMW’s  (voor wie  een  leefloon  ontvangt),  door  de  directie-generaal  Personen 
met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (voor leeflonen en inkomensvervangende 
uitkeringen) of door de Federale Pensioendienst (voor begunstigden van de inkomensgarantie 
voor ouderen). In juni 2021 werden de kosten van deze maatregel op 172 miljoen euro 
geraamd28.

• Steun aan de OCMW’s 
Volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met het armoedeniveau in een gemeente 
werd 125 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de OCMW’s. Daarvan dient 115 miljoen euro 
om de verwachte toename aan hulpaanvragen te ondersteunen en dient 10 miljoen euro om 
de toegenomen werkingskosten van de OCMW’s op te vangen. In december 2020 werd dit 
bijkomend verhoogd met 10 miljoen euro. Op 30 juni 2021 werden de totale kosten van deze 
maatregel op 135 miljoen euro geraamd voor de POD Maatschappelijke Integratie.

Uitstel voor de sociale bijdragen RSZ
In 2020 nam de regering vijftien steunmaatregelen met betrekking tot de betaling van sociale 
bijdragen aan de RSZ. Zo kregen werkgevers uitstel van betaling tot 15 december 2020 voor 
bepaalde sommen die ze aan de RSZ moesten betalen en die vervielen vanaf 20 maart 2020. 
De regelgeving voorziet in drie types van betalingsuitstel:

•  automatisch uitstel voor werkgevers die hun activiteit verplicht moesten stopzetten. Be-
drijven uit de horeca of de culturele sector, de feest- of sportsector en alle ondernemin-
gen die onder de  verplichte  sluiting vielen overeenkomstig de ministeriële besluiten, 
krijgen aldus automatisch uitstel;

•  uitstel na een voorafgaande verklaring op erewoord voor werkgevers die zelf beslisten 
hun activiteit volledig stop te zetten omdat ze de coronamaatregelen onmogelijk in acht 
konden nemen;

•  uitstel na een voorafgaande verklaring op erewoord voor werkgevers die hun activiteit 
niet volledig stopzetten en die hun economische activiteit sterk verminderd zien.

In  totaal  kwamen  75.736  werkgevers  in  aanmerking  voor  een  betalingsuitstel.  Deze 
maatregel  betreft  dus  nagenoeg  30  %  van  de  actieve  werkgevers29. Er werd voor 
2,9 miljard  euro  aan  bijdragen  betalingsuitstel  toegekend  waarvan  volgens  een  raming 
van  januari  2021  102 miljoen  euro  definitief  oninvorderbaar  werd.  In  juni  2021  was  nog 
187 miljoen euro aan de RSZ verschuldigd.

In 2021 werd op het vlak van de RSZ een maatregel genomen waarvan de geraamde kosten 
meer dan 50 miljoen euro beliepen. Het betreft de doelgroepvermindering – relance van de 
werkgelegenheid (geraamd bedrag van 225 miljoen euro op 30 juni 2021). 

28 De premies voor begunstigden van de inkomensgarantie voor ouderen zijn niet in die raming opgenomen omdat ze 
gefinancierd worden door de Federale Pensioendienst. 

29 Eind 2019 telde het Werkgeversrepertorium van de RSZ 254.251 actieve werkgevers (RSZ, Jaarverslag 2019 ). 
75.736 gedeeld door 254.251 geeft zo 30 %.

https://onssrapportannuel.be/2019/nl/kerntaken/identificatie-van-werkgevers/index.html
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2.3.2.3 Waarborgen
De volgende vier maatregelen werden genomen in verband met waarborgen en 
kredietherverzekering.

•  Eerste federale waarborgregeling
Niet-financiële  ondernemingen,  inclusief  zelfstandigen  en non-profitorganisaties,  die  op 
31 januari 2020 geen betalingsachterstallen hadden of geen actieve kredietherstructurering 
doorliepen en die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden waren, konden 
vanaf 1 april 2020 een staatswaarborg krijgen voor hun nieuw aangegane kredieten met een 
looptijd tot 12 maanden. De kredietnemer moest de kredieten ten gunste van zijn Belgische 
activiteiten aanwenden. De nominale rentevoet op het krediet mocht niet hoger zijn dan 
1,25 %. Voor de staatswaarborg moest een premie worden betaald (0,25 % voor kmo’s en 
0,5 % voor grote ondernemingen).

Deze waarborgregeling van maximaal 50 miljard euro was verplicht voor kredietinstellingen 
naar Belgisch recht en bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen die op 
31 december 2019 meer dan 20.000 euro aan kredieten aan niet-financiële ondernemingen 
hadden uitstaan. Wel  kon  elke  kredietinstelling  tot maximaal  14,875 %  van haar nieuw 
toegestane kredieten met een looptijd tot 12 maanden buiten de regeling houden. Op 
31 december 2020 (einddatum) werd 2,99 miljard euro aan kredieten onder deze regeling 
ingebracht30.

•  Tweede federale waarborgregeling
Niet-financiële  kmo’s,  inclusief  zelfstandigen  en  non-profitorganisaties,  die  op 
31 januari 2020 geen betalingsachterstallen hadden of geen actieve kredietherstructurering 
doorliepen en die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden waren, konden 
vanaf 24 juli 2020 een staatswaarborg krijgen voor hun nieuw aangegane kredieten met een 
looptijd van 12 tot 36 maanden. Voor kmo’s met minder dan 50 werknemers gold enkel dat 
ze geen niet-terugbetaalde  reddingssteun en/of herstructureringssteun mochten hebben 
ontvangen  of  geen  collectieve  insolventieprocedure  doorliepen.  De  kredieten  moesten 
nog altijd ten gunste van Belgische activiteiten worden gebruikt. De nominale rentevoet 
op het krediet mocht niet hoger zijn dan 2 %. De waarborgpremie bedroeg 0,5 %. Vanaf 
1 januari 2021 werd de regeling uitgebreid naar kredieten met een looptijd tot 60 maanden 
en een maximale rentevoet van 2,50 % (garantiepremie van 1 %).

Elke kredietinstelling kon maximaal 20 % van haar enveloppe uit de eerste waarborgregeling 
overdragen naar deze tweede regeling (10 miljard euro in totaal). Ze was echter niet langer 
verplicht om deel te nemen aan de tweede regeling. Op 30 juni 2021 werd al 531 miljoen euro 
aan kredieten onder deze regeling ingebracht.

•  Credendo overbruggingsgarantie
De kredietnemer en kredieten moesten voldoen aan de voorwaarden van de eerste federale 
waarborgregeling, zij het dat het krediet niet langer ten gunste van Belgische activiteiten 
moest worden  aangewend. Ook moest  de  kredietnemer  in  2019 minstens  30 %  van  zijn 

30 Er moet worden opgemerkt dat kortetermijnkredieten die na afloop meerdere keren werden verlengd, in lijn met 
de regelgeving, ook meerdere keren onder de waarborgregeling werden ingebracht.
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omzet in het buitenland hebben gerealiseerd en moest hij voldoen aan bepaalde vereisten 
van winstgevendheid, solvabiliteit en liquiditeit.

Naast de garantiepremie moest de kredietinstelling een risicodelende vergoeding aan 
Credendo ECA betalen. Ze moest daardoor een deel van haar eigen rentemarge afstaan, meer 
bepaald overeenkomstig het procentuele risico van het krediet (tussen 20 % en 80 %) dat 
door Credendo ECA werd gedekt. Op 30 september 2020 (einddatum) werd 3 miljoen euro 
aan kredieten onder deze regeling ingebracht.

•  Credendo kredietherverzekering
Private  kredietverzekeraars  die  zich  niet  in  financiële moeilijkheden  bevonden,  konden 
vanaf 27 maart 2020 een verzekering (waarborg) verwerven voor hun kortermijnkrediet- 
en  borgtochtverzekeringen,  als  ze  in  ruil  daarvoor  hun  kredietlimieten  t.a.v.  niet-
financiële ondernemingen met hoofdzetel of vestiging  in België zouden behouden. Deze 
kredietverzekering kon zowel binnenlandse als buitenlandse handelstransacties betreffen, 
op voorwaarde dat enkel verantwoorde commerciële en politieke risico’s met een looptijd 
van maximaal  twee  jaar  werden  gedekt  tegen  een marktconforme  premie.  Ook  kon  de 
onderneming (leverancier) haar handelskredieten voor hoogstens 95 % laten verzekeren bij 
de kredietverzekeraar.

De kredietverzekeraar moest voor de herverzekering een risicodelende vergoeding 
betalen aan Credendo ECA, waarbij ze een deel van haar eigen winstmarge moest afstaan 
overeenkomstig het overgedragen risico. Op 30 juni 2021 (einddatum) bedroeg de exposure 
(uitstaande kredietlimieten) voor de Belgische Staat 43,09 miljard euro. 

2.4 Deelconclusie

Het Rekenhof stelt vast dat de overheden geen overkoepelende en gedetailleerde inventaris 
bekendmaakten  van  de  socio-economische  steunmaatregelen.  Daarom  heeft  het  een 
dergelijke  inventaris  uitgewerkt  en  gepubliceerd  voor  de  maatregelen  die  de  federale 
overheid, de gewesten en de gemeenschappen in 2020 hebben genomen. In totaal werden 
433 maatregelen opgelijst en beschreven in de interactieve online-inventaris. 

De geraamde kosten van de opgelijste maatregelen belopen  in  totaal  24,12 miljard euro: 
9,76  miljard  euro  voor  de  ondernemingen,  2,44  miljard  euro  voor  de  particulieren  en 
11,92  miljard  euro  voor  de  maatregelen  die  zowel  ondernemingen  als  particulieren  ten 
goede kwamen. Het nemen van de maatregelen volgde de evolutie van de gezondheidscrisis 
en de opeenvolgende lockdowns.

De  maatregelen  in  verband  met  de  sociale  zekerheid,  in  het  bijzonder  de  tijdelijke 
werkloosheid  en  het  overbruggingsrecht  voor  zelfstandigen,  vertegenwoordigen  het 
merendeel  van  de  uitgaven  door  de  federale  overheid.  De  gewesten  besteedden  het 
grootste deel van hun middelen aan de financiering van ondersteuningsmechanismen voor 
ondernemingen.
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Hoofdstuk 3

Coördinatie en 
totstandkoming van de 
steunmaatregelen
In  februari  2020  werd  België  door  een  eerste  coronabesmetting  getroffen,  waarna  de 
pandemie in maart in alle hevigheid losbarstte. Zeer snel werden over de bestuursniveaus 
heen crisisstructuren opgezet om de nodige gezondheidsmaatregelen31 te kunnen treffen. 
Dit hoofdstuk gaat eerst dieper in op de overkoepelende aanpak van het socio-economische 
crisisbeheer  door  de  overheden  in  België, met  bijzondere  aandacht  voor  de  coördinatie 
tussen de bestuursniveaus.

Coördinatie  verwijst  naar  een  werkwijze  waarbij  de  verschillende  bestuursniveaus,  mét 
kennis van de genomen of geplande socio-economische steunmaatregelen van de andere 
bestuursniveaus of beleidsdomeinen, over  steunmaatregelen beslissen binnen hun eigen 
bevoegdheidsdomeinen. Het doel van het coördinatieproces is overlappingen tussen, hiaten 
in en tegenspraak tussen de maatregelen te vermijden en beleidscoherentie te bevorderen.

3.1 Globale aanpak

3.1.1 Organisatie en coördinatie van het crisisbeheer
Hoewel de overheden allereerst de gevolgen van de pandemie voor de volksgezondheid 
wilden  bestrijden,  bleken  ze  ook  van  meet  af  aan  oog  te  hebben  voor  de  schade  aan 
het  economische  weefsel.  De  gezondheidsmaatregelen  werden  bijgevolg  onmiddellijk 
geflankeerd  door  socio-economische  steunmaatregelen  aan  ondernemingen  (inclusief 
zelfstandigen)  en gezinnen. Zo keurde de  federale ministerraad al  op 6 maart  2020 een 
tiental maatregelen ter ondersteuning van de economie goed. De regeringen van de 
gewesten en gemeenschappen kwamen daarna ook snel met eigen maatregelen. Deze 
steunmaatregelen  beoogden  alle  de  eerste  gevolgen,  zoals  het  verlies  van  inkomen  en 
eventuele liquiditeitsproblemen, op te vangen (zie punt 2.2.2).

Op  19  maart  2020  riep  het  kernkabinet  van  de  federale  regering,  op  initiatief  van  de 
eerste  minister,  de  Economic Risk Management Group (ERMG) in het leven. De ERMG 

31 Zie bijlage 3 voor een overzicht van de structuren die werden opgezet om de organisatie van de gezondheidsaspecten 
van de pandemie aan te pakken (die echter niet door het Rekenhof werden beoordeeld in het kader van deze audit).
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bestond enerzijds uit een cel Economische Follow-up en anderzijds uit een kerncel met 
vertegenwoordigers van de federale, de gewest- en de gemeenschapsregeringen32.

De ERMG kreeg aanvankelijk drie opdrachten, die hij uitvoerde  langs  twee operationele 
groepen, business continuity en financiering en steun aan de economie:

1.  ervoor  zorgen  dat  de  voor  ons  land  zeer  kritieke  ondernemingen  en  infrastructuren 
blijven draaien;

2.  de impact van de coronapandemie meten op de ondernemingen, de sectoren en de fi-
nanciële markten;

3.  maatregelen voorstellen aan de regering33 om de crisis te bestrijden en daarbij een 
coördinerende rol spelen.

De analyses van de twee operationele groepen werden na bespreking in de cel Economische 
Follow-up van de ERMG, finaal behandeld door de kerncel.

Al snel bleek echter dat de derde opdracht werd bemoeilijkt door, enerzijds, de complexe 
interactie  tussen  de  Nationale  Bank  van  België,  het  Federale  Planbureau  en  de  sociale 
partners en, anderzijds, de complexe politieke situatie met het kernkabinet, de uitgebreide 
Nationale Veiligheidsraad en de tien politieke partijen die de regering steunden34. 
Daardoor was het moeilijk om eensgezindheid te vinden over concrete beleidsvoorstellen. 
Daarnaast botsten sommige voorstellen vanuit de ERMG om maatregelen op het federale 
bestuursniveau  te  nemen  op  de  institutionele  realiteit,  toen  de  gemeenschappen  en  de 
gewesten,  binnen materies  waarvoor  ze  zelf  bevoegd  zijn,  de  voorkeur  uitdrukten  voor 
regiospecifieke instrumenten.

Op basis hiervan werd besloten om, hoewel alle regeringen vertegenwoordigd waren in 
de kerncel, de derde opdracht van de ERMG over te hevelen naar het politieke niveau en 
de coördinerende rol van de ERMG te herdefiniëren naar het oplijsten van de genomen 
economische steunmaatregelen. Alle overheden in het land konden de daaruit voortvloeiende 
inventaris consulteren. De ERMG slaagde erin om een consensus te vinden over de analyse 
van de crisis (de tweede opdracht), die als basis kon dienen voor het ontwikkelen van 
beleidsvoorstellen, zowel op het federale niveau als op het gemeenschaps- en gewestniveau. 
De ERMG-enquêtes, waarbij periodiek duizenden Belgische ondernemingen werden bevraagd 
naar de impact van COVID-19 op hun activiteit en financiële gezondheid, vormden een 

32 De cel Economische Follow-up was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nationale Bank van België, het 
Federaal Planbureau, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, de staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, de belangrijkste 
organisaties die werkgevers en werknemers vertegenwoordigen (bv. VBO, Unizo, Union wallonne des entreprises, 
VOKA, Febelfin, de Boerenbond, de drie grote vakbonden, enz.) en academici. De kerncel was samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de premier, de drie vicepremiers, de minister-president en de viceminister-presidenten 
van de Vlaamse overheid, de minister-presidenten van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, en vertegenwoordigers van de administraties belast met 
economische aangelegenheden.

33 Bij deze opdracht werd niet gespecifieerd of het om voorstellen aan de federale regering, dan wel aan de federale 
én deelstaatregeringen gaat, wat niet uit te sluiten is gezien de samenstelling van de kerncel binnen de ERMG. 
(Parl. St. Kamer, 27 november 2020, DOC 55 1672/001, De bestrijding van de economische gevolgen van de 
coronapandemie, p. 17-24, www.dekamer.be). 

34 Parl. St. Kamer, 27 november 2020, DOC 55 1672/001, o.c.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1672/55K1672001.pdf
http://www.dekamer.be
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1672/55K1672001.pdf
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belangrijk instrument bij die analyses. Daarnaast publiceerde de Nationale Bank, samen met 
de partners van de ERMG, een dashboard met indicatoren over de impact van de coronacrisis 
op de Belgische en internationale economie, met aandacht voor de situatie van de bedrijven, 
de financiële sector en de gezinnen. Het Rekenhof beschikt echter niet over de vereiste 
informatie om te kunnen beoordelen in welke mate de socio-economische analyses van de 
ERMG en het overleg binnen de bovenvermelde cellen, dat uiteindelijk maar plaatsvond in 
de eerste helft van 202035, de besluitvorming over de steunmaatregelen hebben beïnvloed.

Het Federaal Coördinatiecomité, een uitvoerend en coördinerend orgaan van de Nationale 
Veiligheidsraad, richtte een socio-economische cel (Ecosoc) op, die de sociaal-economische 
impact  van  geplande  of  genomen  steunmaatregelen  analyseerde.  Daarin  waren  de 
deelstaatentiteiten echter niet vertegenwoordigd36.

Er was ook één gemeenschappelijke  taskforce Kwetsbare Groepen, die de  impact van de 
epidemie, de gezondheids- en de economische maatregelen op kwetsbare personen moest 
nagaan, problemen moest  identificeren en nieuwe steunmaatregelen moest voorstellen37. 
Deze taskforce lijstte onder meer alle maatregelen op die gericht waren op de kwetsbare 
groepen en volgde de situatie op het terrein op38. De deelstaatentiteiten richtten vaak zelf 
ook nog eigen taskforces op om de socio-economische gevolgen van het coronavirus voor de 
ondernemingen in hun regio in kaart te brengen. Met uitzondering van die van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, kwamen deze regionale taskforces niet vaak bijeen.

Ten slotte kwamen een aantal socio-economische steunmaatregelen aan bod in 
interministeriële conferenties (IMC’s), zoals in de IMC voor Economie, Kmo’s, Zelfstandigen 
en  Energie  en  de  IMC  voor  Wetenschapsbeleid  en  Cultuur,  die  in  2020  enkele  keren 
samen kwamen. De  federale  overheden  en die  van de  gemeenschappen  en de  gewesten 
gaven  er  vooral  toelichting  over  de  geplande  of  genomen  maatregelen.  Voor  cultuur 
hebben de Vlaamse en Franse gemeenschapsministers ook overlegd over de gezamenlijke 
vraag aan de federale overheid om bestaande federale instrumenten aan te passen, zoals 
het  sociaal  statuut  van  personen  actief  in  de  cultuursector  en  de  fiscale  aftrekbaarheid 
van  giften  en  lidmaatschappen  van  (sociaal-)culturele  organisaties.  Tijdens  de  IMC 
deden  de  federale  gesprekspartners  echter  geen  toezeggingen,  maar  deelden  ze  mee 
de  vragen  te  zullen  doorgeven.  Vervolgens  werd  het  kunstenaarsstatuut  in  de  federale 
werkloosheidsreglementering  tijdelijk  ruimer  opengesteld,  opdat  meer  mensen  uit  de 
cultuursector in aanmerking zouden komen voor werkloosheidssteun.

Het  Rekenhof merkt  op  dat  naar  aanleiding  van  de  start  van  de  tweede  golf  en  na  het 
aantreden van de nieuwe federale regering geen nieuwe organen voor het vergemakkelijken 

35 De laatste vergadering van de cel Economische Follow-up vond plaats op 24 juni 2020, gevolgd door een 
vergadering van de kerncel op 25 juni 2020. Daarna werden echter nog wel de inventaris bijgehouden, voormelde 
enquêtes georganiseerd en het dashboard gepubliceerd.

36 Ecosoc werd zelf ondersteund door de (eveneens federale) interdepartementale werkgroep Sociale Impact COVID-
19-Crisis (werkgroep SIC), die de sociale impact van de maatregelen en de impact op de arbeidsmarkt monitorde 
en evalueerde.

37 Behalve vertegenwoordigers van de werkgroep SIC en een consultatiegroep met experten van 
middenveldorganisaties zaten daarin ook politieke vertegenwoordigers van de verschillende bestuursniveaus.

38 De fiches die de taskforce opstelde over de verschillende maatregelen (zowel bij de eerste als de tweede golf) en de 
informatie over de werkzaamheden kunnen worden teruggevonden op de website van de POD Maatschappelijke 
Integratie (https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/task-force-kwetsbare-groepen).

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/task-force-kwetsbare-groepen
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van de coördinatie van de socio-economische steunmaatregelen werden opgericht. Ook het 
overleg binnen de ERMG werd niet meer opgestart. Belangrijke verschuivingen waren er 
echter wel bij het beheer van de gezondheidscrisis39.

Uit het bovenstaande leidt het Rekenhof af dat al deze organen over heel 202040, dus zowel 
naar  aanleiding  van  de  eerste  als  tweede  besmettingsgolf,  eerder  een  begeleidende  rol 
vervulden en dat bij de voorbereiding en uitwerking van de steunmaatregelen weinig tot 
geen  sprake was  van  structurele  coördinatie  en  afstemming  tussen  de  bestuursniveaus. 
De dringendheid kan daarbij hebben meegespeeld en de betrokkenen zagen mogelijk niet 
altijd de nood aan coördinatie, omdat de bevoegdheden op vlak van sociaal en economisch 
beleid gesplitst zijn en financiële steun in verschillende vormen kan worden verleend41.

3.1.2 Gevolgen van het gebrek aan een algemene coördinatie
Het  gebrek  aan  structurele  coördinatie  of  een  overlegorgaan  tussen  de  bestuursniveaus 
tijdens de crisis bracht echter mee dat veel afhing van het  individuele  initiatief van een 
administratie, instelling, kabinet of sector en van de aard van de maatregel. Dit had een 
aantal gevolgen42:

Onvoldoende coherentie tussen socio-economische steunmaatregelen op federaal, gewest- en 
gemeenschapsniveau

Een concreet voorbeeld betreft de federale en gewestelijke waarborgregelingen. Zo 
werd niet afgestemd welke waarborgen beter federaal dan wel regionaal konden worden 
aangeboden. Tijdens informele en formele contacten (bv. via de kerncel van de ERMG en 
de interministeriële conferenties (IMC’s)) bleek er wél een gedeelde bezorgdheid te bestaan 
om niet op elkaars bevoegdheidsdomein te komen. De federale overheid nam vervolgens 
in het koninklijk besluit van 14 april 202043 een pari-passuclausule44 op die haar belangen 
zou veiligstellen als een kredietnemer ook nog een beroep zou doen op een regionale 
waarborgregeling. Deze clausule, waarover ook vooraf tegen betaling juridisch advies was 
ingewonnen, zou uiteindelijk een maat voor niets blijken, omdat de regionale regelingen 
complementair werden opgezet: alleen wanneer een onderneming niet in aanmerking 
kwam voor een federale waarborg, kon ze nog terugvallen op een regionale regeling.

39 Zie bijlage 3 voor een overzicht van de structuren die werden opgezet om de organisatie van de gezondheidsaspecten 
van de pandemie aan te pakken. 

40 Zie voetnoot 35.
41 Federaal vallen een groot deel van de maatregelen onder de sociale zekerheid (waar er historisch een grote 

inbreng bestaat van de sociale partners) en de fiscaliteit, terwijl de deelstaten veelal hebben ingezet op premies en 
subsidies aan ondernemingen of specifieke sectoren.

42 De hierna opgenomen voorbeelden per categorie zijn niet exhaustief maar illustratief en worden bepaald door de 
selectie van socio-economische steunmaatregelen die het Rekenhof in detail bestudeerde.

43 Koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen 
de gevolgen van het coronavirus.

44 Dit is een verklaring in de kredietovereenkomst waarbij de kredietnemer belooft dat er geen activa als zekerheid 
aan andere schuldeisers werden verstrekt (dan diegene die expliciet werden vermeld) en er ook in de toekomst 
geen nieuwe zekerheden aan derden zullen worden verstrekt alvorens het krediet is terugbetaald. Indien de 
kredietnemer deze verbintenis niet nakomt, kan de kredietgever het contract opzeggen en zal hij op gelijke voet 
worden behandeld als andere schuldeisers.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/14/2020030617/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/14/2020030617/justel
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Door het gebrek aan overleg en coördinatie werd de inhoudelijke coherentie van de 
verschillende regelingen en van de bijsturingen bovendien onvoldoende afgetoetst. Zo kwam 
een nieuwe lening met een looptijd van twee jaar die vóór 24 juli 2020 werd verstrekt aan 
een kmo alleen in aanmerking voor de regionale waarborgregeling, terwijl diezelfde kmo 
verplicht bij de federale regeling moest aansluiten als ze het krediet na 24 juli 2020 afsloot. 
Voor de kmo is dat verschil niet onbelangrijk aangezien de garantiepremie anders wordt 
berekend. Ook voor de kredietinstelling is dit belangrijk omdat de regels voor verliesdeling 
bij een verlies naderhand verschillen tussen de federale en regionale regelingen. In 
tegenstelling tot de regionale regelingen dekt de federale waarborgregeling bovendien de 
intresten op de lening alsook de garantiepremie.

Een ander voorbeeld betreft een belastingmaatregel die, zonder overleg, op het federale 
en regionale bestuursniveau werd ingevoerd. De federale maatregel Tax Shelter COVID-
1945 verleent een belastingvermindering voor de directe aankoop van aandelen in 
bedrijven die in 2020 een omzetverlies leden. Daarnaast maakt de Vlaamse maatregel, 
het Vriendenaandeel, het ook mogelijk om in 2021 via aandelen te investeren in kmo’s en 
daardoor een belastingkrediet te verkrijgen, tenzij voor deze investering al een federale 
belastingvermindering of een federaal belastingkrediet werd verkregen (bv. via de Tax 
Shelter COVID-19)46. Belastingplichtigen kunnen in principe het stelsel kiezen dat voor hen 
het meest gunstig is. Het naast elkaar bestaan van concurrerende en elkaar uitsluitende 
belastingstelsels tussen de bestuursniveaus ondermijnt echter de coherentie van het 
algemene beleid, vergroot de fiscale complexiteit (door vergelijkbare, maar verschillende 
toepassingsvoorwaarden) en verzwaart ook de controles, omdat er moet worden nagegaan 
of de maatregel voor een bepaalde uitgave niet ook wordt ingeroepen op het andere 
bestuursniveau (de twee stelsels mogen wel degelijk worden gecombineerd, maar niet voor 
eenzelfde investering).

Een laatste voorbeeld betreft de ondersteuning van de sector van de dienstencheques. 
Het gebrek aan overleg tussen het Waalse en federale bestuursniveau verminderde de 
doeltreffendheid van de eerste regionale compensatieregeling voor niet-gepresteerde uren. 
De Waalse regering had immers het bedrag ter compensatie van een niet-gewerkt uur 
bepaald door uit te gaan van een vrijstelling van sociale bijdragen voor deze uren op federaal 
niveau. De federale overheid heeft die vrijstelling daarna echter niet verleend. Volgens 
vertegenwoordigers van de sector was het bedrag van de regionale vergoeding bijgevolg 
onvoldoende om de totale kosten van de werknemer, inclusief socialezekerheidsbijdragen, 
te dekken. Meerdere ondernemingen besloten daarom om hun werknemers alsnog in 
tijdelijke werkloosheid te plaatsen, waardoor de doeltreffendheid van de regionale maatregel 
onderuit werd gehaald.

45 Zie FOD Financiën, Circulaire 2020/C/140 over de belastingvermindering taks shelter ‘COVID-19’ voor 
ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen. De Tax Shelter COVID is ingevoerd bij wet van 
15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (Corona III), 
art. 15 en verlengd bij wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, art. 12.

46 Ook breidde zowel het Vlaams als het Waals Gewest zijn fiscaal gunstige instrumenten om geld te lenen aan 
ondernemingen (respectievelijk Winwin- en Coup de pouce-leningen) uit naar aanleiding van de pandemie, door 
zowel de bedragen als de looptijden ervan te verhogen alsook door de overheidswaarborg en fiscale voordelen te 
vergroten.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/15/2020015194/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/15/2020015194/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/04/02/2021020750/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/04/02/2021020750/staatsblad
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Ook andere regionale maatregelen bleken uiteindelijk veel minder succesvol dan initieel 
ingeschat doordat de federale overheid vrij gelijktijdig maatregelen lanceerde, soms tegen 
gunstigere voorwaarden.

Een concreet voorbeeld is de Vlaamse aanmoedigingspremie voor arbeidsduur vermindering, 
waarvoor Vlaanderen oorspronkelijk een budget van 14 miljoen euro had uitgetrokken. 
Omdat de premie niet gecombineerd kon worden met de federale maatregel ‘tijdelijke werk-
loosheid’ werd uiteindelijk geen enkele aanvraag ingediend. Zo ook werd voor de Vlaamse 
cultuurcoronapremie een budget van 29,3 miljoen euro vooropgesteld, waarvan slechts 
3,1 miljoen euro werd besteed, doordat het federale bestuursniveau het kunstenaarsstatuut 
uitbreidde én de toepassing van tijdelijke werkloosheid voor kunstenaars versoepelde47.

Verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring
De gecombineerde federale en regionale steun verhoogt het risico op een (soms tijdelijke) 
oversubsidiëring  van  bepaalde  sectoren  en/of  ondernemingen.  Dat  een  alomvattende 
benadering voor staatssteun aan (categorieën van) begunstigden ontbreekt, kan leiden tot 
oversubsidiëring als gevolg van cumulaties die niet werden ingeschat bij het ontwerpen van 
de steunmaatregelen of die zelfs expliciet werden toegestaan.

Een concreet voorbeeld is het Vlaams Beschermingsmechanisme. Dat kende een subsidie 
toe aan ondernemingen die door de gezondheidsmaatregelen moesten sluiten of een 
omzetdaling van minstens 60 % optekenden. Een voorwaarde was dat de onderneming 
minstens één exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest had. De subsidie, die als een fractie 
van de omzet in een referentieperiode werd bepaald, werd echter berekend op basis van de 
volledige omzet, inclusief de omzet van exploitatiezetels in de andere gewesten. Aangezien 
het Brussels en Waals Gewest48 ook subsidies toekenden aan ondernemingen die door 
de gezondheidsmaatregelen werden getroffen, konden bedrijven met exploitatiezetels in 
meerdere gewesten dubbel gesubsidieerd worden. Op het federale niveau konden gewestelijke 
premies voor bedrijven dan weer gecombineerd worden met andere steunmaatregelen, 
zoals de crisismaatregelen ‘overbruggingsrecht’.

Ook het omgekeerde kan voorkomen: het gebrek aan structureel overleg verhoogt volgens 
het Rekenhof het risico dat de ondernemingen en de particulieren (gezinnen) die het ergst 
door de gezondheidsmaatregelen werden getroffen, niet het meest werden ondersteund49, 
doordat overheden geen algemeen zicht hebben op hoe elke doelgroep uiteindelijk zou 
worden geholpen. Een overkoepelende inventaris van alle steunmaatregelen had in dit 
geval  meer  inzicht  kunnen  verschaffen.  Ideaal  wordt  deze  inventaris  gekoppeld  aan 

47 Deze uitbreiding was wel gewenst door de deelstaatentiteiten.
48 Het risico voor het Waals Gewest was kleiner omdat de regelgeving er bepaalt dat ondernemingen die een 

financiële tussenkomst ontvangen van een andere instantie, geen premie kunnen krijgen in het Waals Gewest. 
Het controleren van deze voorwaarde is echter niet evident omdat er geen gegevensuitwisseling tussen de regio’s 
werd ingebouwd.

49 Zo stelde de Nationale Bank sinds het begin van de COVID-19-pandemie vast dat kleine ondernemingen zwaarder 
werden getroffen door een lockdown dan grotere ondernemingen. De impact op de kleine ondernemingen 
in de Brusselse regio was bovendien nog groter door het verminderde aantal pendelaars (door het massale 
telewerk), toeristen en zakenreizigers. De gouverneur van de Nationale Bank sprak zich dan ook duidelijk uit 
voor tijdelijke steunmaatregelen die gericht waren op welbepaalde sectoren (Parl. St. Kamer, 27 november 2020,  
DOC 55 1672/001, op. cit., pp. 17-24, www.dekamer.be). Of de maatregelen voldoende selectief en gericht waren, 
kan zonder gedetailleerde gegevens op micro-economisch niveau echter niet worden vastgesteld.

http://www.dekamer.be
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een databank waarin ook het gebruik van de maatregelen wordt bijgehouden, waardoor 
vervolgens over- of ondersubsidiëring op het niveau van de individuele ondernemingen kan 
worden onderzocht.

Gebrek aan overleg over en uitwisseling van informatie die op een ander bestuursniveau 
aanwezig is
In de praktijk moest het gebrek aan informatie op het eigen bestuursniveau vaak worden 
opgelost door de steunvragers een ‘verklaring op eer’ te laten ondertekenen50. Voorafgaand 
overleg had echter kunnen leiden tot maatregelen met beter geformuleerde en controleerbare 
voorwaarden, eventueel met afspraken over de uitwisseling van noodzakelijke gegevens. 
Dat kon de moeilijkheden bij de steuntoekenning en de controle gereduceerd hebben51.

Een concreet voorbeeld zijn de economische steunmaatregelen die onder de regeling ‘de 
minimis’ vallen52. Omdat de steunbedragen in deze regeling in principe beperkt zijn53, 
beschouwt Europa deze staatssteun niet als concurrentieverstorend. Overheden moeten 
deze steunmaatregelen dan ook niet aanmelden bij de Europese Commissie. Wél moeten 
ze erover waken dat de staatssteun conform is met de geldende regelgeving. Omdat er 
momenteel geen centraal register voor de-minimissteun bestaat54, vragen de overheden 
in ons land ondernemingen bij de aanvraag van een bepaalde steunmaatregel in een 
verklaring op eer aan te geven dat zij niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun hebben 
ontvangen over de laatste drie belastingjaren. Zo’n verklaring op eer vereist echter dat 
ondernemingen zelf weten welke maatregelen de Europese Commissie als staatsteun 
beschouwt en welke niet, alsook welke maatregelen onder de uitzondering van de 
de-minimisregeling vallen. Bovendien moeten ondernemingen er rekening mee houden 
dat ze de-minimissteun weliswaar mogen cumuleren met bijvoorbeeld steun op grond van 
de Tijdelijke Kaderregeling55, maar de drempels die deze laatste regeling oplegt, niet mogen 
overschrijden. Het spreekt voor zich dat bij gebrek aan een centraal databestand dat alle 

50 Het Rekenhof erkent echter dat hier nog steeds, waar mogelijk, ex-postcontroles kunnen worden opgezet.
51 In punt 4.2.2 wordt dieper ingegaan op de informatie-uitwisseling tussen de verschillende overheden, op basis van 

de controle op de socio-economische steunmaatregelen.
52 Hier gaat het om minimale, vandaar de naam “de minimis”, steunbedragen die overheden volgens Europa mogen 

toekennen, zonder mededeling aan of goedkeuring van de Europese commissie. De regeling is vervat in Verordening 
(EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 
108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun (EU Publicatieblad van 
24 december 2013, L 352/1). Die was van toepassing vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020. Ze werd 
verlengd tot eind 2023 door Verordening (EU) Nr. 2020/972 van de Commissie van 2 juli 2020.

53 Volgens Verordening (EU) Nr. 1407/2013 mag een onderneming over een periode van drie jaar niet meer dan 
200.000 euro de-minimissteun ontvangen (100.000 euro voor een onderneming uit de transportsector). In geval 
van verbonden ondernemingen gelden deze drempels op het groepsniveau, waardoor het plafond sneller wordt 
bereikt. De drempels gelden echter per lidstaat, wat impliceert dat de-minimissteun toegekend in een andere 
lidstaat aan bv. een dochteronderneming niet hoeft te worden meegerekend.

54 Als een overheid steun heeft verleend aan een individuele onderneming, moet zij naargelang van hierna 
genoemde drempelbedragen daarover informatie publiceren op een IT-platform van de Europese Commissie, de 
State Aid Transparancy Award Module (TAM). Het drempelbedrag voor steun verleend op grond van de Tijdelijke 
Kaderregeling is 100.000 euro, en dat in het kader van de algemene groepsvrijstellingsverordening 500.000 euro. 
Hetzelfde probleem rijst ook daar.

55 De Tijdelijke Kaderregeling voor staatssteun is een tijdelijk Europees mechanisme dat het de lidstaten mogelijk 
moet maken om ondernemingen te ondersteunen in de context van de coronacrisis. De Europese Commissie 
heeft deze tijdelijke regeling op 19 maart 2020 aangenomen en nadien verschillende malen verlengd en aangepast 
(bijvoorbeeld door de steunplafonds te verhogen). Op procedureel vlak past de Europese Commissie een versnelde 
goedkeuringsprocedure toe.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0972&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=NL
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toegekende steun op nationaal niveau bijhoudt, een goede opvolging en controle van deze 
regels niet evident is.

Moeizame opvolging en evaluatie van de socio-economische steunmaatregelen
De informatie over het gebruik van de verschillende steunmaatregelen is momenteel zeer 
verspreid. Ze is evenmin altijd up-to-date (zie ook hoofdstuk 5). Dat bemoeilijkte ook al 
de bijsturing van de maatregelen in de periode dat daar nood aan was. Daarnaast is er ook 
weinig zicht op de mate waarin de steunmaatregelen voldeden aan de noden.

3.1.3 Gebrek aan een draaiboek
Een  draaiboek,  met  daarin  o.a.  een  lijst  met  criteria  waaraan  de  voorgestelde  socio-
economische  steunmaatregelen  konden  worden  getoetst,  was  niet  beschikbaar  bij  de 
aanvang van de pandemie. Verwijzend naar de grote mate van autonomie van de gewesten 
en gemeenschappen, ontbrak ook de nodige duiding over welke aspecten aan bod moeten 
komen binnen een overleg- en coördinatiestructuur in geval van een crisis. Een draaiboek 
dat  op  de  voorgaande  punten  een  antwoord  geeft,  had  een  nuttig  hulpmiddel  kunnen 
vormen  voor  de  federale  en  regionale  overheden  om  meer  efficiënte  en  doeltreffende 
economische steunpakketten uit te werken en zodoende een zo hoog mogelijke return on 
investment te behalen met de ingezette overheidsmiddelen.

Daarbij zou een onderscheid kunnen zijn gemaakt tussen sectoren die te kampen hadden 
met uitgestelde consumptie (bv. meubelwinkels) tegenover sectoren met definitief verloren 
consumptie  (bv.  horeca  of  contactberoepen).  Nu  kozen  de  federale,  gemeenschaps-  en 
gewestoverheden er vaak voor om eenduidige maatregelen uit te werken die aan een aantal 
eenvoudige  principes  beantwoordden  en  die  relatief  gemakkelijk  in  te  voeren  waren, 
omdat zij met hulpvragen vanuit uiteenlopende sectoren werden geconfronteerd en zich 
genoodzaakt zagen om snel te reageren.

3.2 Federaal beslissingsproces

De coronapandemie brak uit op een ogenblik dat de  federale  regering  in  lopende zaken 
was. Om met voldoende slagkracht te kunnen reageren op deze crisis werd een tijdelijke 
minderheidsregering met bijzondere machten en een specifieke opdracht – de coronacrisis 
en de gevolgen ervan aanpakken en beheren – samengesteld (zie verder punt 3.2.3).

3.2.1 Afstemming binnen het federale bestuursniveau
Veel  steunmaatregelen  werden  tussen  de  betrokken  kabinetten  gecoördineerd,  via  de 
werkgroepen  beleidscoördinatie  (‘interkabinettenwerkgroepen’).  In  de  sociale  zekerheid 
speelden  ook  de  sociale  partners,  die  in  de Nationale Arbeidsraad  (NAR)  en  de  diverse 
beheerscomités  zetelen,  een  zeer  belangrijke  rol  (zie  punt 3.2.2.2). Hun kennis van de 
verschillende  reglementeringen  bood  ook  garanties  voor  het  onderling  coördineren  van 
de steunmaatregelen. Uit dit overleg vloeiden alvast een aantal specifieke maatregelen en 
afstemmingen met betrekking tot de sociale zekerheid voort.

Zo werden de maatregelen in het stelsel van de werknemers en het stelsel van de 
zelfstandigen veelvuldig op elkaar afgestemd. Een resultaat daarvan was dat de verlengingen 
van de coronamaatregelen ‘tijdelijke werkloosheid’ en ‘overbruggingsrecht’ gelijklopend 
werden doorgevoerd. Ook werd het corona-ouderschapsverlof voor werknemers en de 
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ouderschapsuitkering voor zelfstandigen simultaan ingevoerd. Daarnaast werd in de 
verplichte ziekteverzekering een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire 
arbeidsongeschiktheid voor werknemers ingebouwd alsook een aanvullende crisisuitkering 
aan sommige als arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. 
De bedoeling was om de primaire arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen voor 
nieuwe ongeschiktheden gestart vanaf 1 maart 2020 te verhogen, zodat ze meer zouden 
overeenstemmen met respectievelijk de tijdelijke verhoogde werkloosheidsuitkering en de 
crisismaatregelen overbruggingsrecht. Dit doel werd echter niet geheel aangehouden voor 
de aanvullende crisisuitkering aan zelfstandigen, aangezien het crisisoverbruggingsrecht 
voor verplichte onderbrekingen vanaf 1 oktober 2020 werd verdubbeld, waarmee in de 
ziekteverzekering nadien geen rekening werd gehouden. Het resultaat was dat het voor 
zelfstandigen die ziek werden financieel interessanter was om zich niet ziek te melden en 
het dubbele overbruggingsrecht aan te vragen.

De coördinatie op het federale bestuursniveau verliep echter niet altijd optimaal. Wanneer 
een  administratie  of  instelling  vooraf  niet  alle  relevante  overheidsdiensten/instellingen 
betrok  bij  een  beslissing,  kon  dit  tot  problemen  leiden  bij  andere,  niet-geconsulteerde 
overheidsdiensten  of  -instellingen.  De  vlotte  communicatie  tussen  de  verschillende 
instellingen en administraties maakte dat deze problemen nadien wel met de nodige 
interne instructies konden worden aangepakt.

Zo werd het stelsel van de zelfstandigen geconfronteerd met de uitvoering door de RVA 
van de regeringsbeslissing om het systeem ‘springplank naar zelfstandige’ retroactief te 
verlengen56. Dat leidde ertoe dat in sommige gevallen, op vraag van een betrokkene die na 
1 april 2020 was overgestapt van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep, 
de overstap ook retroactief moest worden rechtgezet, waarbij vervolgens de al betaalde 
sociale bijdragen als zelfstandige moesten worden aangepast en het al uitgekeerde 
crisisoverbruggingsrecht (gedeeltelijk) moest worden teruggevorderd.

De FOD Financiën vaardigde circulaires57 uit die ertoe leidden dat een zelfstandige-
natuurlijke persoon die zijn inkomsten aangeeft als een verkrijger van winsten en/of 
baten, verschillend wordt belast naargelang hij het crisisoverbruggingsrecht geniet, dan 
wel het overbruggingsrecht voor de heropstart of het klassieke overbruggingsrecht en ook 
algemeen ten opzichte van inkomsten aangegeven door een zelfstandige bedrijfsleider of 

56 In het systeem ‘springplank naar zelfstandige’ kan een werkzoekende een zelfstandige activiteit in bijberoep 
opstarten terwijl hij zijn werkloosheidsuitkering kan behouden. In principe kan hij dit maar maximaal twaalf 
maanden genieten. De regering besliste echter om die termijn niet te laten lopen van 1 april 2020 tot en met 
31 augustus 2020 en van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

57 Circulaire 2020/C/94 over het belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het kader van het 
crisisoverbruggingsrecht en circulaire 2020/C/114 over de aanpassingen aan het crisisoverbruggingsrecht en 
de invoering van het overbruggingsrecht voor de heropstart. Een latere circulaire (2021/C/51) behandelt de 
verdubbeling van het crisisoverbruggingsrecht en deels het nieuwe crisisoverbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021.
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zelfstandige helper (als verkrijger van bezoldigingen)58. Dat leidde tot een administratief 
zwaardere procedure voor de socialeverzekeringsfondsen (verschillende fiscale fiches, 
andere fiscale codes), rechtsonzekerheid en mogelijke hogere sociale bijdragen voor 
het crisisoverbruggingsrecht59. In het stelsel van de zelfstandigen moesten daarom 
op korte termijn de nodige aangepaste instructies worden opgesteld. De betrokken 
circulaires brachten overigens nog een andere tekortkoming aan het licht. Zo zou het 
crisisoverbruggingsrecht en het overbruggingsrecht voor de heropstart toegekend aan de 
meewerkende echtgenoot niet worden belast omdat er geen wettelijke grondslag voor is. 
Dit geldt trouwens ook voor de ouderschapsuitkering voor zelfstandigen, waarvoor bij het 
afsluiten van deze audit nog geen circulaire werd uitgevaardigd.

3.2.2 Voorbereiding en uitwerking van de steunmaatregelen
De beslissingen over de socio-economische steunmaatregelen werden voorbereid en verder 
uitgewerkt door de verschillende kabinetten, in samenwerking met vertegenwoordigers van 
de betrokken administraties en instellingen. Hierbij werden veelal – al dan niet verplicht – 
ook nog andere actoren geconsulteerd. Ook konden bepaalde analyses worden gebruikt of 
uitgevoerd voorafgaand aan de beslissingen.

In  welke  mate  deze  input  een  impact  heeft  gehad  op  de  uiteindelijke  beslissingen  is 
meestal  moeilijk  te  achterhalen,  omdat  de  documentatie  die  een  inzicht  kan  geven  in 
het beleidsvoorbereidende proces niet altijd beschikbaar was. Het Rekenhof kan dan ook 
moeilijk beoordelen in welke mate, rekening houdend met de urgentie van de situatie en 
de beschikbare tijd, alternatieven werden overwogen, voldoende werd nagedacht over de 
gevolgen van de gekozen voorwaarden, over het operationele kader dat nodig was voor de 
uitvoering en voor de controles.

Aangezien er geen draaiboeken, handvatten of scenario’s voorhanden waren om enigszins 
voorbereid  te  zijn  op  de  economische  schok  die  de  pandemie  veroorzaakte,  moest  de 
federale  regering  op  zeer  korte  termijn  naar  oplossingen  zoeken.  Daarbij  werd  ze  wel 
geholpen door het feit dat bestaande maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid en het 
overbruggingsrecht,  met  een  aantal  aanpassingen,  heel  snel  op  grotere  schaal  konden 
worden uitgerold.

58 De uitkeringen aan zelfstandigen-natuurlijke personen die aangegeven zijn als ‘winsten’ of ‘baten’ (fiscale 
fiche 281.50), zijn in het geval van het crisisoverbruggingsrecht afzonderlijk belastbaar tegen 16,5 %, op 
voorwaarde dat ze samen met eventuele andere verkregen vergoedingen ter compensatie van een verminderde 
beroepswerkzaamheid niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten van de vier voorbije jaren. In 
het geval van het overbruggingsrecht voor de heropstart en het klassieke overbruggingsrecht en algemeen voor 
zelfstandige bedrijfsleiders en helpers bij alle soorten overbruggingsrecht worden de uitkeringen aangemerkt 
als ‘vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winsten, baten of 
bezoldigingen’. Deze vergoedingen worden aangegeven als ‘vervangingsinkomsten’ (fiscale fiche 281.18) en 
gezamenlijk belast tegen de normale progressieve tarieven.

59 In januari 2021 besliste de minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s en Landbouw, Institutionele 
Hervormingen en Democratische Vernieuwing om het uitgekeerde overbruggingsrecht aangegeven als ‘winsten’ 
of ‘baten’ in de fiscale fiche  281.50 niet in aanmerking te nemen voor de berekening van de sociale bijdragen, net 
zoals dit al gebeurt voor het overbruggingsrecht aangegeven als ‘vervangingsinkomsten’ in de fiscale fiche 281.18. 
De administratie verwees naar verdere besprekingen om een procedure op te stellen om een juiste basis te bepalen 
voor de berekening van de sociale bijdragen. 
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In  de  volgende  punten  worden  belangrijke  stappen  in  het  federale  beslissingsproces 
besproken, waarbij telkens de vraag wordt gesteld in welke mate deze hebben bijgedragen 
aan coherente en goed onderbouwde steunmaatregelen.

3.2.2.1 Bepaling van de doelstellingen
Door de urgentie van de situatie kon de theoretisch optimale aanpak bij een 
beleidsvoorbereiding, waarbij vooraf concrete doelstellingen worden bepaald die vervolgens 
via  indicatoren kunnen worden opgevolgd, niet zonder meer worden gevolgd. Niettemin 
kunnen uit de inhoud en de opeenvolging van de steunmaatregelen wel een aantal algemene 
doelstellingen worden afgeleid.

Zo was het uiteraard de bedoeling om de sociaal-economische gevolgen van de 
gezondheidsmaatregelen waartoe de overheden beslist hadden, op te vangen. De federale 
overheid beoogde, zoals ook  in  internationale  studies wordt aanbevolen  (zie punt 2.2.2), 
enerzijds faillissementen te vermijden en anderzijds een verlies aan inkomen en koopkracht 
tegen te gaan. Die doelstellingen werden verder vertaald naar een aantal intermediaire 
doelstellingen, zoals de liquiditeit van de ondernemingen ondersteunen, inkomstenverlies 
van  werknemers  en  zelfstandigen  compenseren,  werkloosheid  vermijden,  kwetsbare 
groepen ondersteunen en de consumptie op peil houden. Deze doelstellingen bleven echter 
meestal, wegens de urgentie van de situatie, vrij algemeen en vormden aldus niet de input 
voor een gedetailleerde onderbouwing van de socio-economische steunmaatregelen.

Behalve de  inhoudelijke beleidsdoelstellingen was ook snelheid een doelstelling op zich, 
zeker in de beginperiode van de pandemie: steunmechanismen moesten zonder uitstel 
worden  opgezet,  net  zoals  de  beslissingen  over  steunaanvragen  en  de  daarop  volgende 
uitbetalingen. De ondernemingen moesten zo snel mogelijk de nodige liquiditeiten krijgen 
zodat ze hun leveranciers, verhuurders enz. verder konden betalen. Om deze snelheid te 
bewerkstelligen, werden de aanvraagprocedures eenvoudig gehouden, waarbij de aanvrager 
zo  weinig mogelijk  informatie  zelf moest  aanleveren.  Daarnaast  zou  de  overheid,  waar 
mogelijk, gebruikmaken van authentieke gegevensbronnen om de toelatingsvoorwaarden 
voor  de  steunmaatregelen  te  controleren.  Hierbij  nam  de  overheid  een  risico,  door  te 
rekenen op de eerlijkheid van de aanvragers en op de kwaliteit en beschikbaarheid van de 
gegevens om achteraf de nodige controles te kunnen opzetten.

Het  Rekenhof  kan  niet  precies  bepalen  hoe  breed  de  federale  overheid  haar 
beleidsdoelstellingen wilde maken; daarvoor werden ze  in de beschikbare documentatie 
te  weinig  uitgewerkt.  Enerzijds  kan  uit  bepaalde  maatregelen  worden  afgeleid  dat  het 
de bedoeling was om de steun zo breed mogelijk toe te kennen aan alle ondernemingen 
en  particulieren  die  direct  of  indirect  nadeel  van  de  crisis  ondervonden.  Daarom werd 
het toepassingsgebied van de steunmaatregelen regelmatig uitgebreid naargelang van 
de  evolutie  van  de  pandemie,  soms  ook  retroactief.  Anderzijds  legde  de  overheid  bij 
bepaalde maatregelen beperkingen op om de steun te ontzeggen aan bepaalde categorieën 
van  ondernemingen,  bv.  aan  ondernemingen  die  al  voor  de  pandemie  in moeilijkheden 
waren,  die  kapitaal  onttrekken  of  die  weinig  bijdragen  aan  de  Belgische  economie  (bv. 
patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen enz.).
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Het explicieter vooropstellen van concrete doelstellingen had de uitwerking van de 
steunmaatregelen  mee  kunnen  helpen  structureren,  wat  ten  goede  kon  komen  aan  de 
onderbouwing en de afbakening van de steun. Het had ook een hulp kunnen vormen bij 
de vergelijking en de onderlinge afstemming van de steunpakketten. Gezien de omvang 
van de steunmaatregelen en de eraan verbonden budgetten, beveelt het Rekenhof aan de 
doelstellingen van de verschillende steunmaatregelen alsnog duidelijker in kaart te brengen 
en meteen aan te vullen met de al gerealiseerde effecten (zie ook hoofdstuk 5).

3.2.2.2 Tussenkomst van stakeholders/adviesorganen

Adviesorganen
Beslissingen op arbeids- en sociaalrechtelijk vlak komen in principe pas tot stand na het 
advies  van  de  sociale  partners  of  bepaalde  belangenorganisaties.  Voor  het  omvangrijke 
pakket aan sociale bijdragen en uitkeringen dat is toevertrouwd aan instellingen zoals de 
RSZ, de RVA en het RIZIV  is dit verankerd  in de wet van 25 april  196360. Deze wet richt 
ook een beheerscomité61 op in elk van deze instellingen. Behalve in spoedeisende gevallen 
moeten alle ontwerpen van regelgeving ook voor advies worden voorgelegd aan de Nationale 
Arbeidsraad  (NAR)  of  aan  het  desbetreffende  beheerscomité.  Er  kan  dus  niet  worden 
voorbijgegaan aan de rol van de NAR, die samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
de overkoepelende organisatie van de sociale partners vormt. Ook moet rekening worden 
gehouden met de Groep van Tien62, waarin die sociale partners ook vertegenwoordigd zijn. 
Voor de zelfstandigen  ligt de basis voor het overleg en de adviesverlening  in de wet van 
30 december 199263, die daarvoor het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der 
Zelfstandigen (ABC) aanwees.

Gezien het belang van het  sociaal overleg  vroeg de  federale  regering veelvuldig naar de 
adviezen bij het uitwerken van haar  steunmaatregelen, ook voor de maatregelen die via 
volmachtbesluiten tot stand kwamen (zie verder punt 3.2.3) en waarvoor de mogelijkheid 
bestond om dergelijke adviezen niet te vragen.

De bovenvermelde instanties kunnen trouwens niet alleen om een advies worden gevraagd, 
ze hebben ook de mogelijkheid op eigen initiatief voorstellen te doen. Van dat initiatiefrecht 
hebben ze al in een vroege fase van de pandemie gebruik gemaakt. Zo werkten de betrokken 
organisaties diverse steunmaatregelen mee uit of brachten ze er advies over uit, waardoor 
het maatschappelijke draagvlak om ze in de regelgeving op te nemen, werd versterkt.

Zo tekende de NAR in advies nr. 2159 van 18 maart 2020 de krijtlijnen uit voor de 
coronamaatregel ‘tijdelijke werkloosheid,’ terwijl de Groep van Tien tussen april en 

60 Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale 
voorzorg.

61 In de beheerscomités zijn onder andere de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties in gelijke 
aantallen vertegenwoordigd. Ze beschikken over alle bevoegdheden die vallen onder het beheer van de 
betrokken instelling. Ze kunnen op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde minister (die met uitzondering van 
spoedeisende gevallen hiertoe verplicht is) adviezen geven over alle wetten en besluiten.

62 Deze groep is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van vijf werkgeversorganisaties en vijf 
werknemersorganisaties en onderhandelt tweejaarlijks over de sociale akkoorden van toepassing voor de hele 
privésector in België.

63 Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, art. 107-117.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1963/04/25/1963042504/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1963/04/25/1963042504/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1992/12/30/1993021370/justel
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juni 2020 concrete voorstellen deed over de gewenste duur van die maatregel en de nood 
aan afstemming met de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering64. De maatregel van een 
soepele tijdelijke werkloosheid, die voor werkgevers en werknemers cruciaal was, had ook 
een impact op de andere uitkeringen en vergoedingen (bv. jaarlijkse vakantie, pensioen, 
eindejaarspremie, sectorale aanvullingen op de uitkering). Gelet op het complexe karakter 
van de maatregel stelde het beheerscomité van de RVA – die alleen de tijdelijke werkloosheid 
beheert – voor dat de NAR een transversale aanpak zou uitwerken, wat ook de coherentie 
van  de  federale  steunmaatregelen  ten  goede  zou  komen. Die aanpak, mee mogelijk 
gemaakt door de voornoemde wet van 1963 op het paritair beheer, werd tijdens de volledige 
eerste golf van de pandemie aangehouden. Ook bundelde de NAR al haar initiatieven op 
overzichtelijke wijze op haar website, in een afzonderlijk ‘COVID-19 dossier’.

Door de urgentie van de situatie kwam het overleg met de adviesorganen soms echter onder 
tijdsdruk te staan. In sommige gevallen was er weinig of zelfs geen tijd voor een formeel 
advies en nam de regering al een beslissing voordat ze enig advies had gevraagd.

Vooral toen de eerste golf van de pandemie meer onder controle kwam, wierpen onder 
meer de NAR en het beheerscomité van de RVA steeds vaker op dat de sociale partners 
weliswaar nog om een advies werden gevraagd, maar dat ze in de praktijk daar niet of 
nog zeer moeilijk toe kwamen: de normale minimumtermijn van tien werkdagen voor het 
verstrekken van een advies werd immers niet altijd toegestaan. Zo werd het beheerscomité 
van de RVA in het meest extreme geval zelfs om een advies verzocht over een maatregel die 
ter zitting zelf werd voorgelegd65. Die context werkte mee in de hand dat de werkgevers- en 
werknemersorganisaties tot verdeelde adviezen kwamen of dat ze zich onthielden van enig 
advies.

In het stelsel van de zelfstandigen heeft het ABC, eveneens onder tijdsdruk, over de meeste 
verlengingen van en aanpassingen aan de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ alsook 
bij de invoering van en wijzigingen aan de ouderschapsuitkering voor zelfstandigen een 
officieel advies kunnen geven. Dat was echter niet het geval bij de invoering van het 
crisisoverbruggingsrecht via de wet van 23 maart 2020 en bij de belangrijke versoepelingen 
(o.a. de cumulatie met andere inkomens) en uitbreidingen (bv. de invoering van een 
half overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde 
zelfstandigen) via het koninklijk besluit van 27 april 2020. Ook bracht het ABC op 
26 oktober 2020, op vraag van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s en 
Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, een advies uit 
over de verdubbeling van het crisisoverbruggingsrecht, echter nadat die verdubbeling al was 
aangekondigd (wegens de tweede besmettingsgolf en de daaraan gekoppelde verstrenging 
van de gezondheidsmaatregelen).

Het is echter niet zo dat de uitgebrachte adviezen altijd (of onmiddellijk) werden gevolgd. 
De uiteindelijke beslissing lag bij de federale regering.

64 Dit is de uitkering die een werknemer ontvangt in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid en die in principe 
overeenkomt met 60 % van het gemiddelde dagloon (met een jaarlijks geïndexeerd loonplafond als grensbedrag).

65 Het betrof het advies over enkele aanpassingen aan het ontwerp van koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot het 
toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een 
deel van hun volledige arbeidsdag verliezen.
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Het ABC is altijd positief geweest over de verschillende verlengingen en aanpassingen 
aan het crisisoverbruggingsrecht en over de invoering van het overbruggingsrecht voor de 
heropstart. In zijn adviezen van 8 juni, 28 juli, 16 oktober en 26 oktober 2020 vroeg het echter 
consequent aandacht voor de vaak precaire situatie van de zelfstandigen die hun activiteit 
nooit hadden moeten onderbreken. Hierdoor konden deze zelfstandigen geen beroep doen 
op de beide types van het overbruggingsrecht, hoewel ook zij met een aanzienlijk omzet- of 
inkomstenverlies werden geconfronteerd. Het ABC verwees daarbij naar de zelfstandigen 
met activiteiten in de reissector (bv. autocarbedrijven, reisbureaus, hotels, taxi’s die zorgen 
voor het luchthavenvervoer) of de evenementensector (bv. traiteurs die hoofdzakelijk feesten 
verzorgen, ondernemingen die materieel verhuren voor festivals). Het toepassingsgebied 
van het overbruggingsrecht werd daarna stelselmatig, via de instructies, verruimd (zie ook 
punt 4.1.2.3). In september 2020 evalueerde het ABC deze steunmaatregelen, wat leidde tot 
een hervorming van de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ die vanaf 1 januari 2021 zou 
ingaan. Van de drie luiken in het nieuwe systeem werd één luik voorbehouden voor een 
overbruggingsrecht dat niet langer werd gekoppeld aan een voorafgaande verplichte 
sluiting, maar wél aan een aan te tonen omzetdaling (zie ook punt 5.2).

In zijn advies over de ouderschapsuitkering voor zelfstandigen drukte het ABC dan 
weer zijn bezorgdheid uit over het gegeven dat de maatregel de vereiste heropstart van 
de zelfstandige activiteit niet ondersteunt. Het wees, net als de Inspectie van Financiën, 
op de onduidelijkheid van het begrip ‘gedeeltelijke onderbreking’ die ertoe leidde dat de 
ouderschapsuitkering zeer soepel (voor een korte onderbreking per dag/week) kon worden 
verkregen. De federale regering gaf echter geen gevolg aan deze opmerkingen.

Andere adviezen
In de verschillende takken van de sociale zekerheid wordt vaak samengewerkt met derde 
instellingen,  de  zogenaamde  ‘meewerkende  instellingen’,  die  bepaalde  taken  zoals  het 
innen  van  bijdragen  en  het  uitbetalen  van  uitkeringen,  op  zich  nemen  (zie  punt 4.1). 
Deze instellingen speelden uiteraard ook een belangrijke rol bij de uitvoering van de 
steunmaatregelen en konden ook door de bevoegde minister worden bevraagd. Daarnaast 
zijn ze ook vertegenwoordigd in de eerder vermelde beheerscomités.

Zo werd zowel de tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid 
voor werknemers als de aanvullende crisisuitkering aan sommige als arbeidsongeschikt 
erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten besproken met het Nationaal 
Intermutualistisch College (NIC), dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf 
landsbonden van de ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van HR Rail. Binnen een werkgroep lichtte 
het RIZIV de technische aspecten van de voorgestelde maatregelen toe. De werkdocumenten 
van het NIC vormden vervolgens de basis voor de omzendbrieven die het RIZIV aan de 
ziekenfondsen ter beschikking stelde.

Tijdelijke werkgroepen
Verscheidene belangengroepen waren overigens ook vertegenwoordigd in de ERMG en in 
andere tijdelijk opgerichte overlegplatformen en werkgroepen, zoals de taskforce Kwetsbare 
Groepen  en  de  werkgroep  SIC,  die  voor  het  crisisbeheer  werden  opgericht.  De  nota’s, 
analyses en aanbevelingen die deze organen opstelden, vormden een belangrijke bron van 
informatie voor zowel de federale als gemeenschaps- en gewestoverheden.
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Zo is het duidelijk dat de besprekingen binnen de taskforce Kwetsbare Groepen, waarin ook 
experts van middenveldorganisaties zitting hadden, mee hebben geleid tot een extra premie 
van 50 euro bovenop het leefloon, de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende 
tegemoetkoming en de inkomensgarantie voor ouderen alsook extra financiële middelen 
voor de OCMW’s (115 miljoen euro om kwetsbare groepen te ondersteunen en 10 miljoen euro 
(verhoogd met 10 miljoen euro in december 2020) om de werkingskosten voor het uitvoeren 
van deze maatregelen te financieren).

Lobbying
In hun zoektocht naar de gewenste vorm voor de ondersteuning van ondernemingen en 
particulieren  (gezinnen)  consulteerden  de  kabinetten  ook  diverse  belangengroepen  of 
werden  ze  hiertoe  zelf  uitgenodigd.  Soms  werden  daarbij  concrete  voorstellen  gedaan. 
Kenmerkend  is  dat  voor  de  voorbereiding  van  de  fiscale  steunmaatregelen  er  zelfs  een 
informele organisatiestructuur werd opgezet.

Een informele groep van belastingexperts van professionele organisaties zoals VBO-FEB, 
Voka, UNIZO, UWE, enkele grote consultancy- en advocatenkantoren enz. richtte de ‘The 
Unified Belgian Tax Alliance for a Successful Recovery’ op. Deze Alliance legde ook nota’s 
met mogelijke maatregelen voor aan het kabinet van de minister van Financiën.

Inspectie van Financiën
De inspecteurs van Financiën controleren de wettigheid, de regelmatigheid, de budgettaire 
haalbaarheid  en  de  opportuniteit  van  een  overheidsuitgave,  vanuit  het  oogpunt  van 
efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid. De inspecteurs geven ook advies over de voorstellen 
waarvan de verwezenlijking een weerslag kan hebben op de beheerskosten en de voorstellen 
die een staatswaarborg verlenen.

Het Rekenhof stelt vast dat bij de onderzochte steunmaatregelen steevast het advies van de 
Inspectie van Financiën werd opgevraagd. Waar mogelijk, heeft het Rekenhof dit advies ook 
geanalyseerd en werden de vaststellingen verwerkt in hoofdstuk 4.

3.2.2.3 Voorafgaande analyses
Het Rekenhof onderzocht in welke mate de administraties en kabinetten vooraf analyses 
hebben uitgevoerd om de steunmaatregelen te onderbouwen. Vanuit het oogpunt van 
efficiëntie en doeltreffendheid zouden deze steunmaatregelen moeten worden afgestemd 
op de noden van de ondernemingen en particulieren (gezinnen). Ook zou de verwachte 
impact van de geplande steunmaatregelen op de economie en de begroting moeten worden 
ingeschat.

Ramingen
Algemeen is het Rekenhof van oordeel dat, gegeven de uitzonderlijke omstandigheden, de 
federale overheid in de meeste gevallen voldoende inspanningen heeft geleverd om bij de 
invoering of verlenging van een steunmaatregel een redelijke inschatting te maken van de 
te verwachten toekomstige uitgaven.
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Bij de coronamaatregelen met betrekking tot het overbruggingsrecht werd het naar het einde 
van 2020 erg moeilijk om nog representatieve ramingen op te stellen, omdat de evolutie van 
de pandemie en de impact van de vaccinaties onzeker was en op 1 januari 2021 verschillende 
types van het overbruggingsrecht van kracht zouden worden66.

Wat de federale waarborgregelingen betreft, wijst de eerste minister erop dat zijn 
voormalige kabinet Financiën uitgebreid een beroep heeft gedaan op de expertise die de 
Nationale Bank en de Algemene Administratie van de Thesaurie hebben opgebouwd tijdens 
de financieel-economische crisis van 2008-200967, om de te verwachten verliezen in te 
schatten. Het Rekenhof meent echter dat de te verwachten verliezen op deze regelingen 
beter op voorhand hadden kunnen worden ingeschat door gebruik te maken van de gegevens 
over kredietverlening, wanbetalingen en LGD-ratio’s (‘loss given default’) die beschikbaar 
waren bij de Nationale Bank van België, de Europese Centrale Bank en de European Banking 
Authority. Ook stuurde de Thesaurie in de loop van 2020, toen er meer informatie over het 
gebruik van de waarborgregelingen beschikbaar werd, de initiële ramingen niet bij. Het was 
pas op het einde van 2020 en begin 2021 dat meer diepgaande analyses van de te verwachten 
verliezen werden opgemaakt.

In sommige gevallen werden geen ramingen opgesteld. Dat was bijvoorbeeld het geval 
voor een aantal maatregelen (of sommige wijzigingen aan bestaande maatregelen) die het 
parlement, bijvoorbeeld via een amendement, doorvoerde.

Een concreet voorbeeld is de verdubbeling van het crisisoverbruggingsrecht. Aanvankelijk 
werd deze maatregel alleen uitgewerkt voor de horeca en werd daarvoor een wetsontwerp met 
een raming opgesteld. Door nieuwe gezondheidsmaatregelen werd het toepassingsgebied 
vervolgens echter verruimd tot alle handelszaken die verplicht moesten sluiten. Wegens 
tijdsgebrek kon geen nieuwe raming worden opgesteld. De maatregel werd uiteindelijk via 
een amendement bij de wet van 24 november 202068 doorgevoerd.

De opgestelde ramingen dienden ook als input voor de bovenvermelde adviesorganen en 
voor de Inspectie van Financiën. Achteraf werd soms vastgesteld dat er ramingen waren 
voorgelegd die niet overeenstemden met de manier waarop de regelgeving uiteindelijk werd 
geconcretiseerd. Dit had onder andere te maken met wijzigingen die noodzakelijk werden 
geacht maar waarvoor de tijd ontbrak om ze opnieuw voor te leggen. Daardoor werd ook de 
adviesfunctie van de Inspectie van Financiën voor een deel uitgehold.

Zo werden bij de ouderschapsuitkering voor zelfstandigen de steunbedragen nog gewijzigd 
na het initiële advies van de Inspectie van Financiën (het algemene bedrag werd verlaagd van 
645 euro naar 532,94 euro; voor alleenstaande ouders werd een steunbedrag van 875 euro 
ingevoerd) maar die wijzigingen werden niet opnieuw – met een bijgestuurde raming – voor 
advies aan de Inspectie voorgelegd.

66 Zo werd beslist het crisisoverbruggingsrecht met dubbele uitkering in het geval van een verplichte onderbreking 
voort te zetten vanaf 1 januari 2021, ten nadele van het eerste luik van een nieuw systeem dat werd uitgesteld. Het 
tweede en derde luik van dit nieuwe systeem gingen echter wél van start vanaf die datum. Zie punt 5.2.

67 Die crisis toonde ook het belang aan van het verzekeren van de toegang tot het krediet voor ondernemingen.
68 Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/11/24/2020043771/justel
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Analyse van de noden
De steunmaatregelen speelden een belangrijke rol in het beheersen van de economische 
en sociale gevolgen van de pandemie en  in het opvangen van de financiële klap voor de 
getroffen ondernemingen en particulieren (gezinnen).

Er  bestaat  consensus  over  het  feit  dat  de  steunmaatregelen  noodzakelijk  waren  en  het 
land hebben behoed voor een nog diepere recessie69. Dat betekent echter niet dat de 
individuele  steunmaatregelen  altijd  voldoende  werden  afgestemd  op  de  noden  van  de 
ondernemingen en particulieren. Dit werd eerder al deels toegeschreven aan het ontbreken 
van een overkoepelende organisatiestructuur om een gecoördineerd ondersteuningsbeleid 
te voeren (zie punt 3.2.2) en aan de urgentie waarmee vele maatregelen moesten worden 
genomen.

Daarnaast stelt het Rekenhof ook vast dat bij veel van de onderzochte steunmaatregelen 
onvoldoende verantwoording voor de gemaakte keuzes terug te vinden is. Dit doet 
vermoeden dat die keuzes onvoldoende werden afgetoetst, wat kon leiden tot maatregelen 
die niet in verhouding stonden tot de werkelijke noden. Onderstaande voorbeelden zijn 
illustratief:

Het crisisoverbruggingsrecht, het overbruggingsrecht voor de heropstart en de 
ouderschapsuitkering voor zelfstandigen zijn forfaitaire maanduitkeringen. Ze zijn dus 
niet gelinkt aan de duur van de onderbreking, noch aan de hoogte van het inkomen van de 
zelfstandige. Het gebruik van dergelijke forfaitaire bedragen is klassiek in het stelsel van de 
zelfstandigen en laat een gemakkelijke toekenning van de steun toe. Het leidde echter tot 
scheeftrekkingen tussen zelfstandigen, afhankelijk van de duur van de onderbreking en het 
inkomen dat ze voordien hadden. De verdubbeling van het crisisoverbruggingsrecht vanaf 
1 oktober 2020 verhoogde dit risico zelfs. Zo hebben bepaalde zelfstandigen mogelijk een 
hogere vergoeding ontvangen dan het inkomensverlies dat ze leden70.

Ook ontvingen de zelfstandigen die hun activiteit maar voor een beperkte periode 
onderbraken een volledige vergoeding71. Zo werd in het algemeen geen rekening gehouden 
met de begin- en einddatum van de gezondheidsmaatregelen. Ook kregen zelfstandigen 
die hun activiteit voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbraken vanaf 
1 maart 2020 een volledige vergoeding. Dit leidde tot een toevloed van aanvragen en 
vervolgens uitbetaalde rechten (zie grafiek hieronder). Daarbij kon de aangegeven sluiting 
overigens moeilijk worden gecontroleerd en werd pas vanaf 1 juli 2020 opgelegd dat 
zelfstandigen het verband van de gedwongen onderbreking met COVID-19 in hun aanvraag 
moesten aantonen. Die soepele keuze van een vergoeding voor een onderbreking van 

69 Zie bv. Nationale Bank van België, Jaarverslag 2020, februari 2021, p. 12, www.nbb.be.
70 Zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betaalden in een vork tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro per 

jaar hadden recht op een half maandelijks overbruggingsrecht, gaande van 645,85 tot 807,05 euro (afhankelijk 
van hun gezinslast) in de periode van 1 maart tot en met 30 september 2020, maar vervolgens van 1.291,69 tot 
1.614,11 euro vanaf 1 oktober 2020 (dubbel).

71 Contactberoepen die op 27 maart 2021 hun deuren moesten sluiten, kregen bijvoorbeeld voor de enkele 
resterende dagen in maart het dubbele overbruggingsrecht, 2.583,38 euro of 3.228,20 euro, terwijl zelfstandigen 
in sectoren die een volledige maand hadden moeten sluiten, dit dubbele overbruggingsrecht uiteraard niet 
konden cumuleren met een omzet en eventueel inkomen. Dezelfde problematiek deed zich voor bij de weliswaar 
lagere ouderschapsuitkering voor zelfstandigen, waar het begrip ‘gedeeltelijke onderbreking’ zo mocht worden 
toegepast dat een volledige uitkering al zou worden toegekend vanaf één dag onderbreking of enkele uren per dag.

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_ti_volledig.pdf
http://www.nbb.be
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minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen had in verhouding tot andere maatregelen een 
belangrijke budgettaire impact: ongeveer 1,3 miljard euro ten aanzien van 3,4 miljard euro 
van alle in de grafiek hieronder vermelde maatregelen. Het gehanteerde systeem was in 
feite onvoldoende aangepast aan de crisissituatie72, werkte een ongelijke behandeling in de 
hand en leidde soms tot oversubsidiëring. In het nieuwe systeem van coronamaatregelen 
‘overbruggingsrecht’ met drie luiken, vanaf 1 januari 2021, werden deze tekortkomingen 
voor het luik van de verplichte sluitingen73 deels weggewerkt, maar uiteindelijk werd ervoor 
gekozen om dit luik nog niet in werking te laten treden en het oude systeem voort te zetten.

Grafiek 5 –  Uitbetaalde overbruggingsrechten 2020 (toestand op 30/6/2021; aantallen (linkeras)  
en bedragen in miljoen euro (rechteras)) 

Bron: Rekenhof op basis van gegevens van het RSVZ

De federale waarborgregelingen kwamen tot stand na onderhandelingen tussen de 
minister van Financiën en Febelfin, met de ondersteuning van de Nationale Bank. Het 
financieringsproces werd daarbij eerder vanuit het standpunt van de kredietinstellingen 
bekeken en minder vanuit het standpunt van de doelgroep (de ondernemingen, inclusief 
zelfstandigen). Zo hebben de federale waarborgregelingen uitsluitend betrekking op nieuw 
toegestane kredieten en kredietlijnen, die eigenlijk nieuwe projecten veronderstellen. De 
ondernemingen die met liquiditeitsproblemen werden geconfronteerd, hadden echter vooral 
nood aan overbruggingsfinanciering en dus de verlenging van hun al lopende kredieten, 
met een gepaste termijn. Herfinancieringskredieten en wederopnames onder bestaande 
kredieten werden echter expliciet van deze waarborgregelingen uitgesloten74. Ook andere 
vormen van ondernemingsfinanciering (bv. leasing, factoring) werden uitgesloten. Dit kan 

72 Het is afgeleid uit het klassieke overbruggingsrecht dat tot doel heeft om zelfstandigen die hun activiteit definitief 
of lange tijd moeten stoppen, een maandelijkse vergoeding te bezorgen gedurende maximaal 12 maanden per 
gebeurtenis. Onder bepaalde voorwaarden kan een tweede periode van maximum 12 maanden (voor een andere 
gebeurtenis) worden toegekend. Bij de COVID-19-pandemie volgden, met de verschillende besmettingsgolven, 
meerdere periodes van verplichte sluiting en heropening elkaar op.

73 Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de verplichte onderbreking van 15 dagen of meer (volledige uitkering) 
en de verplichte onderbreking van minder dan 15 dagen (halve uitkering).

74 Voor deze vormen van krediet werd wel deels een oplossing geboden via het schuldenmoratorium.
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deels mee helpen verklaren waarom deze maatregelen minder succes hadden dan verhoopt 
(van de voorziene 50 miljard euro werd tot 30 juni 2021 maar 3,52 miljard euro opgenomen; 
zie grafiek hieronder).

Grafiek 6 –  Toegekende kredieten met staatswaarborg maart 2020-juni 2021 (aantallen (linkeras) en 
bedragen in miljoen euro (rechteras))

 Bron: Rekenhof op basis van gegevens van de Nationale Bank van België

Tot slot ontbreekt vaak enige verantwoording voor de gekozen steunbedragen. Zo 
werd de verdubbeling van het crisisoverbruggingsrecht nergens veantwoord en 
is er ook weinig duiding terug te vinden voor de premie van 50 euro bovenop het 
leefloon, de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming, 
de inkomensgarantie voor ouderen, en voor de 300 euro aan consumptiecheques die 
werkgevers konden toekennen aan hun werknemers enz.

Bij het bepalen van de steunmaatregelen is het belangrijk om de doelgroep voldoende op 
voorhand af te bakenen en ervoor te zorgen dat bepaalde groepen niet worden vergeten. 
Het Rekenhof stelde bij de onderzochte steunmaatregelen vast dat specifieke doelgroepen 
soms uit het oog werden verloren.

Voor de grensarbeidersakkoorden kwam het eerste verzoek om een regeling te treffen voor 
thuiswerkdagen van de Luxemburgse autoriteiten, vlak nadat de Franse autoriteiten contact 
opnamen om duidelijkheid te vragen over het lot van de Fransen die in België werkten. 
Daarna volgden de autoriteiten van Nederland met de vraag een gelijkaardig akkoord met 
België te sluiten als Nederland al met Duitsland had gesloten. Gaandeweg leidde dit, na 
intensief overleg met de fiscale administratie en de beleidscel van de minister van Financiën, 
tot nagenoeg identieke grensarbeidersakkoorden met de drie buurlanden. Daardoor kon een 
werknemer opteren om, zoals voorheen, belastbaar te blijven in zijn gebruikelijke werkstaat 
voor deze thuiswerkdagen, na het leveren van het bewijs van belastingheffing in zijn 
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gebruikelijke werkstaat. Daartoe hadden ook de belangenverenigingen van grensarbeiders 
herhaaldelijk opgeroepen.

Ook in het stelsel van de zelfstandigen signaleerden op een gegeven ogenblik de 
administratie en de getroffen zelfstandigen een afstemmingsprobleem met de Nederlandse 
steunmaatregelen. Zelfstandigen met een officiële verblijfplaats in België maar met een 
activiteit in Nederland bleken geen recht te hebben op inkomenscompensatie, niet via het 
overbruggingsrecht (aangezien ze geen sociale bijdragen betaalden in België), noch via de 
tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO) in Nederland75. De 
getroffen zelfstandigen moesten zich daarom richten tot het OCMW van hun woonplaats. 
Omgekeerd hadden de zelfstandigen die in Nederland wonen maar een activiteit in België 
uitoefenen, echter wel recht op zowel het crisisoverbruggingsrecht als de TOZO-uitkering. 
Bij het afsluiten van deze audit was het nog niet duidelijk in welke mate deze situatie was 
rechtgezet. Uiteraard is het aan Nederland om zijn regelgeving aan te passen, wat niet 
verhinderde dat hierover meer kon worden overlegd.

Gezien de budgettaire impact van de steunmaatregelen (zie hoofdstuk  2) beveelt het 
Rekenhof aan om zeker bij de maatregelen die nog doorlopen en ook bij nieuwe initiatieven 
de noden en de tegemoetkomingen in detail te analyseren en tegenover elkaar af te wegen.

3.2.3 Impact van de bijzonderemachtenwetten en volmachtbesluiten
Op 27 maart  2020 werden  twee bijzonderemachtenwetten goedgekeurd, nl. de COVID-I 
wet76 en de COVID-II wet77. Die gaven de regering de mogelijkheid om tijdens een beperkte 
periode (drie maanden, niet verlengbaar) de bestaande wetgeving bij bijzondere koninklijk 
besluiten (hierna: volmachtbesluiten) te wijzigen, op te heffen, aan te vullen of te vervangen en 
op die manier zo snel, flexibel en efficiënt mogelijk te reageren op de uitzonderlijke situatie78. 
De volmachtbesluiten moesten wel  binnen  één  jaar  vanaf  hun  inwerkingtreding bij wet 

75  De TOZO kent enerzijds een aanvullende uitkering voor levensonderhoud toe als het inkomen door de coronacrisis 
tot onder het sociaal minimum daalt en anderzijds een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op 
te vangen. Die lening bleef beschikbaar voor zelfstandigen die in België wonen maar een activiteit hebben in 
Nederland het onderdeel ‘inkomensverlies’ niet.

76 Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Met deze wet kon de regering maatregelen nemen om de 
bevoegdheid, de werking en de rechtspleging, met inbegrip van de bij wet bepaalde termijnen, van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges, aan te passen. Dit was nodig 
om de goede werking van deze instanties en in het bijzonder de continuïteit van de rechtsbedeling te kunnen 
garanderen.

77 Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19. Deze wet gaf de regering bijzondere machten om de verdere 
verspreiding van het coronavirus onder de bevolking tegen te gaan, om steun te bieden aan de getroffen sectoren, 
bedrijven en huishoudens, om de continuïteit van de economie, de financiële stabiliteit van het land en de 
marktwerking te verzekeren en om de consumenten te beschermen. De machtiging omvatte ook het nemen van 
maatregelen om zich te schikken naar de beslissingen van de Europese Unie over het gezamenlijke beheer van de 
pandemie.

78 Gezien de minderheidsregering, moesten de ontwerpen van volmachtbesluiten ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de nieuw gevormde ‘superkern’, bestaande uit het kernkabinet en de voorzitters van de tien 
partijen die de bijzondere machten hadden goedgekeurd. Doorgaans werden de beslissingen van de ministerraad 
en vervolgens de superkern vrij kort na de vergaderingen van de uitgebreide Nationale Veiligheidsraad genomen. 
Daarnaast werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een bijzondere commissie COVID-19 opgericht om de 
uitvoering van die bijzondere machtenwetten te controleren.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/27/2020040937/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/27/2020040937/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/27/2020040938/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/27/2020040938/justel
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worden bekrachtigd, anders zouden ze worden geacht nooit uitwerking te hebben gehad79.  
Na die drie maanden konden nieuwe steunmaatregelen alleen nog via de gewone wetgevende 
procedure worden doorgevoerd80. Op 1 oktober 2020 trad vervolgens de nieuwe regering 
aan, met volle bevoegdheden, op het moment dat de pandemie opnieuw opflakkerde. Deze 
regering viel voornamelijk terug op de bestaande maatregelen, die via gewone koninklijke 
besluiten of via de parlementaire weg werden verlengd of bijgestuurd.

Door  de  bijzondere  machten  kon  de  regering  afzien  van  de  wettelijk  of  reglementair 
voorgeschreven adviezen van de NAR, het ABC enz. voor ontwerpen van regelgeving81. Dat 
gold echter niet voor de adviezen van de Raad van State. Alleen de regelgevende teksten 
over de maatregelen die de verdere verspreiding van het virus moesten tegengaan, waren 
vrijgesteld van dit advies. Aangezien de voormelde adviesorganen toch een belangrijke rol 
spelen bij het bepalen en afstemmen van de maatregelen in de sociale zekerheid, kon het 
afzien van hun advies een negatief effect hebben voor de coherentie en de onderbouwing 
van de  steunmaatregelen, bv. bij het afstemmen van de werkloosheidsuitkeringen op de 
ziekte-uitkeringen.

Hoewel de COVID II-wet een wettelijke basis legde om de steunmaatregelen uit te vaardigen, 
werd deze wet daarvoor maar beperkt gebruikt. De drie belangrijkste redenen hiervoor 
waren:

1)  de hoogdringendheid van de steunmaatregelen: de pandemie vereiste dat er snel 
werd  opgetreden,  waardoor  zelfs  niet  kon  worden  gewacht  op  de  publicatie  van  de 
volmachtwetten (op 30 maart 2020)82.

Zo werden de eerste steunmaatregelen al op 6 maart 2020 aangekondigd, waaronder het 
crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit recht werd ingevoerd via een wetsvoorstel 
dat werd ingediend in en behandeld door de Commissie voor Sociale zaken, Werk en 
Pensioenen. Nadat de Commissie het voorstel op 18 maart 2020 had goedgekeurd, werd het 
al op 19 maart 2020 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

2)  beperkingen opgelegd door de COVID II-wet83: de volmachtbesluiten mochten 
geen  afbreuk  doen  aan  de  koopkracht  van  de  gezinnen  en  aan  de  bestaande  sociale 
bescherming. Ook mocht  niet worden  geraakt  aan  de  socialezekerheidsbijdragen,  de 
tarieven van de belastingen en andere taksen en rechten84. Dit had vooral gevolgen voor 
de fiscale steunmaatregelen.

79 De bekrachtiging gebeurde bij twee wetten van 24 december 2020.
80 In totaal werden tussen 1 juli en 30 september 2020 maar een drietal wetten met steunmaatregelen gepubliceerd, 

wellicht mee doordat de nood aan bijkomende maatregelen kleiner was geworden toen de verspreiding van het 
coronavirus in de zomer van 2020 meer onder controle kwam.

81 Die verplichtingen gelden niet voor maatregelen die tot stand komen op basis van een wetsvoorstel.
82 Het eerste volmachtbesluit werd op 7 april 2020 gepubliceerd.
83 Ook de Grondwet (art. 170, § 1 en 172, tweede lid) laat geen delegatie toe van de wezenlijke elementen die helpen 

om de belastingschuld van de belastingplichtigen te bepalen, zoals de aanwijzing van die belastingplichtigen, de 
belastbare materie, de heffingsgrondslag, de aanslagvoet en de eventuele belastingvrijstellingen.

84 Dit verbod werd niet altijd op de letter gevolgd. Zo zijn er (gewone) koninklijke besluiten terug te vinden die 
tarieven aanpasten maar die achteraf wél via een wet werden bekrachtigd. Een voorbeeld is het koninklijk besluit 
van 8 juni 2020 dat het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten met uitsluiting van alcoholische dranken 
tijdelijk verlaagt van 12 % tot 6 % (tot en met 31 december 2020). Dat werd achteraf bekrachtigd via de wet van 
15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (Corona III).

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071506&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071506&table_name=wet
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Bij de fiscale steunmaatregelen werd maar één volmachtbesluit85 uitgevaardigd, om toe 
te laten dat het indienen van de aangifte of het betalen van rechten en retributies kon 
worden uitgesteld of om versnelde terugbetalingen toe te laten. Alle belangrijke fiscale 
steunmaatregelen van 2020 werden dus via een gewone wet ingevoerd of verlengd.

3)   het feit dat de volmachtbesluiten minder snel dan verhoopt konden worden genomen: 
op federaal niveau resulteerde het gebruik van volmachtbesluiten niet noodzakelijk in 
snellere regelgeving. Die besluiten moesten immers ook nog voor advies aan de Inspectie 
van Financiën worden voorgelegd en vervolgens door de superkern worden goedgekeurd. 
Uiteindelijk zou de doorlooptijd van de steunmaatregelen die via volmachtbesluiten 
werden doorgevoerd weinig verschillen van degene die via gewone wetsontwerpen of 
-voorstellen werden doorgevoerd86.

Van de 47 genummerde volmachtbesluiten87 hadden er uiteindelijk maar zes betrekking 
op het  invoeren van een betalingsuitstel voor belastingen, socialezekerheidsbijdragen en 
hypothecaire  kredieten,  alsook  op  het  invoeren  van  een  moratorium  voor  beslagen  en 
faillissementen.  Daarnaast  betroffen  vijftien  volmachtbesluiten  het  arbeidsrecht  en  de 
sociale zekerheid (inclusief de sociale bescherming van zelfstandigen en vrijwilligers). Heel 
veel  socio-economische  steunmaatregelen  en  in  het  bijzonder  fiscale  steunmaatregelen 
werden  dus  alsnog  via  de  gewone  parlementaire  procedure  aangenomen. Het  Rekenhof 
leidt  hieruit  af  dat  het  gebruik  van  deze  volmachten  uiteindelijk weinig  impact  had  op 
het al dan niet onderbouwd zijn van de maatregelen, te meer omdat de adviesvrijstelling 
maar optioneel was en er uiteindelijk bij volmachtbesluiten alsnog een advies kon worden 
gevraagd.

Het  Rekenhof merkt  tot  slot  op  dat  niet  altijd  een  beroep  hoefde  te worden  gedaan  op 
volmachtbesluiten. Bestaande regelgeving bood de regering of zelfs individuele ministers 
de mogelijkheid om zélf bepaalde specifieke steunmaatregelen door te voeren, zonder dat 
het parlement hierover expliciet in kennis moest worden gesteld of ze moest goedkeuren.

Via Credendo ECA werd enerzijds een corona-overbruggingsgarantie van maximaal 
1,8 miljard euro en anderzijds een kredietherverzekeringsprogramma van maximaal 
57,2 miljard euro ingevoerd. De bevoegdheid om dergelijke beslissingen te nemen ligt bij 
de federale regering, die op basis van artikel 1, § 2, tweede lid, 6° van de inrichtingswet 

85 Volmachtbesluit nr. 7 van 19 april 2020 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, 
rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, 
bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies.

86 Zo werden volmachtbesluiten gemiddeld 18,6 dagen na het advies van de Inspectie van Financiën afgekondigd, 
terwijl wetten die direct of indirect van de regering afkomstig waren gemiddeld 19,4 dagen na hun indiening in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers werden aangenomen. Zie T. Moonen en J. Riemslagh, “Bijzondere machten 
tijdens een pandemie: analyse en evaluatie van de wetten van 27 maart 2020”, Tijdschrift voor Wetgeving, 2020/4, 
p. 257, www.diekeure.be.

87 Het Rekenhof merkt op dat het ook niet-genummerde koninklijke besluiten heeft teruggevonden waarbij in 
de aanhef wordt verwezen naar de volmachten maar die niet werden voorgelegd aan de Raad van State en 
waarvoor ook geen bekrachtiging kon worden teruggevonden. Het betreft onder meer het koninklijk besluit van 
31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van 
een subsidie “COVID-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/19/2020030729/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/19/2020030729/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/19/2020030729/justel
http://www.diekeure.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/31/2020020657/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/31/2020020657/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/31/2020020657/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/13/2020030927/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/13/2020030927/justel
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van Delcredere van 31 augustus 193988 extra opdrachten gerelateerd aan de internationale 
handel kan toevertrouwen aan Credendo ECA. Het waren echter de drie toezichthoudende 
ministers van Credendo ECA die de beslissing tot beide initiatieven namen. Hoewel de 
garantieregelingen ook op de superkern werden besproken, had de ministerraad beide 
maatregelen moeten bekrachtigen. Dat gebeurde echter niet. Daarbij kan ook de vraag 
worden gesteld of het wenselijk was dat dergelijke grootschalige regelingen, voor een 
totaalbedrag van maximaal 59 miljard euro, buiten het parlementaire debat werden 
gehouden en dus ook niet werden goedgekeurd, te meer daar ze duidelijk de dagelijkse 
werking van Credendo ECA overstegen en bovendien een zeer ruime interpretatie van de 
regelgeving over exportondersteuning inhielden. Dit geldt des te meer omdat de Europese 
Commissie van oordeel was dat de Credendo ECA overbruggingsgarantie niet in eerste 
instantie de exportondersteuning tot doel had (EC beslissing SA.57187, randnr. 15). 
Bovendien wijst het Rekenhof er ook op dat twee ondernemingen in de Credendo Groep 
(Credendo - Short-Term Non-EU Risks en Credendo – Excess & Surety) ook dergelijke 
handelskredieten konden laten herverzekeren bij Credendo ECA. Vanuit het oogpunt van 
good governance is een dergelijke situatie niet wenselijk omdat Credendo ECA de enige 
aandeelhouder is van Credendo – Excess & Surety (sinds 2015) en Credendo – Short-Term 
Non-EU Risks (sinds 2016), terwijl Credendo ECA ook verantwoordelijk is voor het nemen 
van gepaste acties bij eventuele misbruiken in het herverzekeringsprogramma89.

3.2.4 Raad van State
De afdeling Wetgeving van de Raad van State evalueert in haar adviezen of een geplande 
maatregel in overeenstemming is met hogere rechtsnormen (bv. de Grondwet bij een 
wettelijke  maatregel),  of  de  wetgevingstechnische  kwaliteit  ervan  voldoet  (bv.  geen 
tegenstrijdigheden) en of de initiatiefnemende overheid wel bevoegd is (bv. in het licht van 
de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de gewesten en gemeenschappen).

Een  belangrijke  vraag  die  regelmatig  aan  bod  kwam, was  of  de  steunmaatregelen  geen 
onterechte bevoordeling inhouden van wie er aanspraak op kan maken, en met name of 
ze het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schenden. Daarbij 
hanteert de Raad van State als principe dat een onderscheid tussen gevallen die wel en 
niet onder het toepassingsgebied van een steunmaatregel vallen, op een objectief criterium 
moet berusten en redelijk verantwoord moet zijn. Volgens de Raad van State moet het 
bestaan van een dergelijke verantwoording worden beoordeeld rekening houdend met het doel 
en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; 
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat er geen 
redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 
doel90.

88 Wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere.
89 Credendo ECA kan zelf geen volledig toezicht uitoefenen. Wel hebben alle deelnemende kredietverzekeraars aan 

het herverzekeringsprogramma ingestemd met de aanstelling van een onafhankelijk expert die Credendo ECA kan 
ondersteunen in deze taak. Deze expert kan de commerciële gegevens van de deelnemende kredietverzekeraars 
inkijken en hierover rapporteren aan Credendo ECA. De eindverantwoordelijkheid voor het remediëren van 
eventuele misbruiken ligt echter bij Credendo ECA, aangezien die instelling het kredietherverzekeringsprogramma 
voor rekening van de Belgische Staat beheert.

90 Zie onder meer Raad van State, afdeling wetgeving, advies 67.140 en advies 67.411, www.raadvst-consetat.be.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202020/286021_2156650_48_2.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1939/08/31/1939083150/justel
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67140.pdf#search=67140
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67411.pdf#search=67411
http://www.raadvst-consetat.be
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Toegepast op de afbakening van doelgroepen in de socio-economische steunmaatregelen 
verwijst  de  Raad  van  State  naar  vaste  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof.  Uit 
die rechtspraak blijkt dat de regelgevers gebruik kunnen maken van categorieën die, 
noodzakelijkerwijs, de verscheidenheid van toestanden slechts met een zekere graad van 
benadering opvangen. Het beroep op dat procedé is niet onredelijk op zich; niettemin 
moet worden onderzocht of hetzelfde geldt voor de wijze waarop het werd aangewend. 
Belangrijk daarbij is ook de precisering die de Raad van State in zijn advies opneemt: de 
maatschappelijke keuzen die bij het inzetten van middelen moeten worden gemaakt, behoren 
tot de beoordelingsvrijheid van de regelgever. Dergelijke beleidskeuzen, alsook de motieven 
die daaraan ten grondslag liggen, mogen slechts worden afgekeurd indien zij op een manifeste 
vergissing zouden berusten of indien zij kennelijk onredelijk zouden zijn91.

Voor een aantal maatregelen stelde de Raad alvast geen problemen vast.

Zo kwam de Raad van State op basis van de voornoemde principes bij een steunmaatregel 
die de voorwaarden voor het recht op werkloosheidsuitkeringen verregaand versoepelde 
voor werknemers in de culturele sector (wet van 15 juli 2020)92 tot het advies dat “binnen 
het kader van een tijdelijke en door de bijzondere omstandigheden ingegeven maatregel, 
en er rekening mee houdend dat voor het opvangen van de gevolgen van de COVID-19-
crisis een hele waaier van bijzondere ondersteuningsmaatregelen tot stand zijn gekomen, 
kan aangenomen worden dat deze bijzondere regeling voor een specifieke categorie van 
personen geen manifest onredelijk verband van evenredigheid vertoont met het beoogde 
doel.”93 Bij het advies over de maatregel om tijdelijke werkloosheid wegens corona-
overmacht vanaf september 2020 alleen te handhaven voor hard getroffen sectoren en 
ondernemingen stelde de Raad van State dat de gegeven verantwoording “op het eerste 
gezicht niet onredelijk is” en “het verschil in behandeling aanvaardbaar is”94.

De Raad van State kon zich echter wel niet ten gronde uitspreken over de voorgelegde 
tekst  wanneer  het  advies  bij  hoogdringendheid  –  in  de  regel  binnen  vijf  werkdagen95 – 
werd gevraagd. Het onderzoek beperkte zich dan tot de bevoegdheid, de rechtsgrond en 
de vormvereisten96. Het Rekenhof stelt vast dat die verkorte termijn in bijna alle gevallen97 
werd gevraagd, ongeacht of de regelgeving via een volmachtbesluit  tot stand kwam, wat 
nadelig kan zijn voor de kwaliteit van de regelgeving. In die dringende dossiers drong de 
Raad van State, specifiek wat het gelijkheidsbeginsel betreft, niettemin vaak aan op een 

91 Zie onder meer Raad van State, afdeling wetgeving, advies 67.655 en advies 67.656, www.raadvst-consetat.be.
92 Wet van 15 juli 2020 ter verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector.
93 Ibidem.
94 Weliswaar onder het voorbehoud dat de Raad van State niet over alle feitelijke gegevens beschikte om de 

pertinentie van de verantwoording voor het verschil in behandeling volledig te kunnen beoordelen, zie Raad van 
State, afdeling wetgeving, advies 67.981, www.raadvst-consetat.be.

95 In plaats van de doorgaans ruimere termijnen van 30 of 60 werkdagen, in bepaalde gevallen verlengbaar tot 45 of 
75 werkdagen. 

96 Art. 84, § 1 en § 3 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
97 Zo werd, buiten één wetsvoorstel, voor alle wetten en koninklijke besluiten over het overbruggingsrecht en de 

ouderschapsuitkering in 2020 het dringend advies gevraagd. In een aantal gevallen ging de Raad van State niet 
akkoord met de onderliggende motivering voor die hoogdringendheid. Dat was bijvoorbeeld het geval voor 
de fiscale maatregelen ‘wederopbouwreserve’, ‘uitstel van betaling van het decembervoorschot op de btw’, 
‘consumptiecheque’ en ‘investeringsaftrek’.

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67655.pdf#search=advies 67.655
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67656.pdf#search=67.656
http://www.raadvst-consetat.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020071509&table_name=wet
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67981.pdf#search=67.981
http://www.raadvst-consetat.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1973/01/12/1973011250/justel
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betere verantwoording van het onderscheid dat in de steunmaatregelen werd gemaakt98, of 
maakte hij nadrukkelijk voorbehoud over de vraag of de maatregel wel in overeenstemming 
was met dit gelijkheidsbeginsel.

De Raad van State heeft meermaals voorbehoud gemaakt bij toeslagen of aanvullingen bij 
uitkeringen die alleen werden toegekend aan een welbepaalde groep uitkeringsgerechtigden 
omdat die werden verondersteld specifiek te worden geraakt door de coronacrisis. Zo stelde 
hij in advies 67.140 vast dat het dagsupplement van 5,63 euro voor tijdelijk werklozen 
door corona-overmacht niet werd toegekend aan werknemers bij wie de schorsing van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht werd veroorzaakt door 
een arbeidsongeschiktheid: “op die wijze wordt een verschil in behandeling gecreëerd 
tussen uitkeringsgerechtigde werklozen, al naargelang zij al dan niet aan die voorwaarde 
voldoen.” In dezelfde zin maakte de Raad in advies 67.911 voorbehoud bij een aanvullende 
crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die alleen gold als ze hun activiteit 
hadden stopgezet vanaf 1 maart 2020: “gedurende de geldigheidsduur van de ontworpen 
regeling ontvangen zij een hogere uitkering dan personen die zich in een zelfde toestand 
bevinden, maar waarvan die toestand reeds vóór 1 maart 2020 aanvatte”.

In advies 67.431/1 over de ouderschapsuitkering voor zelfstandigen wees de Raad op het 
ontbreken van een redelijke verantwoording voor een mogelijk ongelijke behandeling. 
De wijze waarop het begrip ‘gedeeltelijke onderbreking’ werd gedefinieerd bij de 
ouderschapsuitkering leidde ertoe dat voor alle mogelijke vormen van onderbreking, 
die erg uiteenlopend kunnen zijn, eenzelfde uitkering werd toegekend. Op die wijze 
werden ongelijke situaties gelijk behandeld, aldus de Raad van State. Daarnaast vond de 
ouderschapsuitkering haar rechtsgrond in een bepaling van het koninklijk besluit nr. 3899, 
waaraan ook al uitvoering was gegeven voor een andere uitkering (mantelzorg); daar werd 
de uitkering wél gedifferentieerd (een halve of volledige uitkering) in verhouding tot de duur 
van de onderbreking.

In het licht van bovenvermelde voorbeelden is het Rekenhof van oordeel dat bij de verdere 
opvolging en de ex post evaluatie van de socio-economische steunmaatregelen, alsook bij 
het  opstellen  van  een draaiboek  voor  toekomstige  crisissituaties,  er  ook  aandacht moet 
worden  besteed  aan  de  opmerkingen  en  het  voorbehoud  van  de  Raad  van  State,  in  het 
bijzonder met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel (zie ook hoofdstuk 5).

3.3 Deelconclusie

Voor het voorbereiden, uitwerken en opvolgen van de socio-economische steunmaatregelen 
werd  over  de  verschillende  overheden  heen  geen  overleg-  en  coördinatiestructuur 
uitgetekend. De keuze van de steunmaatregelen werd dus uitsluitend op het politieke 
niveau bepaald, terwijl de opdracht van andere actoren zoals de ERMG grotendeels werd 
beperkt tot het monitoren van de economische impact van de crisis, het uitwisselen van 

98 Zie bijvoorbeeld het advies 67.963 bij het koninklijk besluit van 13 september 2020 houdende gelijkstelling van 
de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, 
ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 
1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

99 Art. 18bis, § 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen.

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67140.pdf#search=67140
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67911.pdf#search=67911
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67431.pdf#search=67431
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67963.pdf#search=67963
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/07/27/1967072702/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/07/27/1967072702/justel
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informatie tussen haar leden en het uitvoeren van analyses. Evenmin was er een draaiboek 
met  mogelijke  oplossingen  of  richtinggevende  criteria  beschikbaar.  Tegelijk  stelt  het 
Rekenhof vast dat de verschillende overheden erin geslaagd zijn om zeer snel, parallel met 
de eerste gezondheidsmaatregelen, de eerste socio-economische steunmaatregelen uit  te 
werken. De focus van die eerste steunmaatregelen lag ook op het opvangen van eventuele 
liquiditeitsproblemen en verlies van inkomen, in lijn met internationale aanbevelingen.

Het gebrek aan een overleg- en coördinatiestructuur had meerdere gevolgen: onvoldoende 
coherentie tussen de steunmaatregelen op federaal, gewest- en gemeenschapsniveau, een 
verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring, een gebrek aan overleg over en uitwisseling 
van informatie die op een ander bestuursniveau aanwezig is en een moeilijke opvolging en 
evaluatie van de steunmaatregelen.

Het  federale  bestuursniveau  heeft,  op  enkele  uitzonderingen  na,  erover  gewaakt  dat  de 
onderlinge afstemming van de steunmaatregelen gewaarborgd werd. Hoewel de regering via 
de volmachtbesluiten de normale wettelijke adviezen kon vermijden, was het gebruik van die 
volmachten en hun impact op de snelheid van de besluitvorming om diverse andere redenen 
eerder  beperkt.  Terwijl  de  sociale  partners  ook  hinder  ondervonden  door  de  tijdsdruk, 
hebben  ze  bijgedragen  aan  de  onderbouwing  van  en  de  coherentie  tussen  de  federale 
steunmaatregelen.  Doordat  het  inzicht  van  het  Rekenhof  in  het  beleidsvoorbereidende 
proces beperkt is, is het echter moeilijk de precieze impact van de verschillende bijdragen in 
te schatten. Ook bestaan er steunmaatregelen waarvoor de beslissingen werden genomen 
vooraleer enig advies werd gevraagd.

In  het  algemeen heeft  de  federale  overheid  voldoende  inspanningen  geleverd  om bij  de 
invoering of de verlenging van een maatregel een redelijke  inschatting te maken van de 
budgettaire impact. De tijdsdruk bemoeilijkte echter grondigere voorafgaande analyses, wat 
resulteerde in steunmaatregelen die niet altijd voldoende werden afgestemd op de noden of 
op andere maatregelen en waarbij de keuzes te weinig werden verantwoord. In de meeste 
gevallen ontbraken ook concrete doelstellingen, als referentiekader voor de onderbouwing 
van de steunmaatregelen en als basis voor het bepalen van opvolgingsindicatoren (zie ook 
hoofdstuk  5).  Voor  nieuwe maatregelen  of  bestaande maatregelen  die worden  verlengd, 
zou de regering in ieder geval de noden degelijk moeten analyseren en haar keuzes 
verantwoorden. Waar mogelijk moet ze daarbij ook aandacht hebben voor indicatoren die 
de opvolging kunnen vergemakkelijken.

De meeste socio-economische steunmaatregelen werden aan de Raad van State voorgelegd. 
Die kon zich echter niet altijd ten gronde uitspreken over het respecteren van het 
gelijkheidsbeginsel wegens de verkorte procedure die werd ingeroepen op basis van de 
urgentie van de situatie. Nochtans had hij hier soms bedenkingen bij; die verdienen bij een 
evaluatie van de steunmaatregelen de nodige aandacht.
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Hoofdstuk 4

Reglementair kader en 
controle
Het Rekenhof onderzocht ook het reglementaire kader en de organisatie van de controle 
op de socio-economische steunmaatregelen en ging hierbij, op basis van de geselecteerde 
steunmaatregelen, na of die waarborgen bieden voor een rechtmatig gebruik.

Bij de steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid is het belangrijk om vooraf aan te geven 
hoe er voor de toekenning en de controle van de steun wordt samengewerkt tussen het 
primaire en secundaire netwerk. Het primaire netwerk bevat o.a. alle openbare instellingen 
van de sociale zekerheid (OISZ). Het secundaire netwerk groepeert, per tak van de sociale 
zekerheid,  een  aantal  ‘meewerkende  instellingen’  uit  de  private  of  non-profitsector.  Die 
betalen de uitkeringen en innen soms zelfs de sociale bijdragen. De instellingen van het 
primaire netwerk voeren hier vervolgens toezicht op uit.

Voor  de  door  het  Rekenhof  onderzochte  steunmaatregelen  betreft  het  de  volgende 
netwerken:

• Coronamaatregelen tijdelijke werkloosheid: de werkloosheidsbureaus van de RVA 
beslissen over de toekenning van de uitkering. Het dossierbeheer en de uitbetaling wor-
den echter door de drie nationale vakbonden opgevolgd: de Algemene Belgische Vak-
vereniging (ABVV), de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) 
en het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). Er bestaat ook een openbare werkloos-
heidskas: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). De RVA houdt toezicht 
op deze meewerkende instellingen.

• Coronamaatregelen voor zelfstandigen100: de socialeverzekeringsfondsen (vzw’s op-
gericht door interprofessionele of beroepsorganisaties en de Nationale Hulpkas, die deel 
uitmaakt van het RSVZ) innen de bijdragen van hun leden, zorgen ervoor dat hun leden 
bepaalde  rechten kunnen genieten  (bv. pensioen,  ziekte-uitkering) of betalen de uit-
keringen aan hun leden (bv. overbruggingsrecht). Het RSVZ oefent het toezicht uit op 
de socialeverzekeringsfondsen. In dit stelsel speelt ook de cel ExperTIZ101 van de FOD 
Sociale Zekerheid een belangrijke rol.

• Coronamaatregelen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering: voor de ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen bestaat het secundaire netwerk uit de verzekeringsinstellingen, 
namelijk de (in landsbonden verenigde) christelijke, liberale, socialistische, neutrale en 
onafhankelijke ziekenfondsen. Er zijn ook twee overheidsinstellingen: de Hulpkas voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en de Kas der Geneeskundige Verzorging van 

100 Coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’, uitstel sociale bijdragen zelfstandigen, ouderschapsuitkering enz.
101 Deze cel werkt o.a. mee aan het opstellen van de (internationale) regelgeving over het zelfstandigenstatuut en ziet 

toe op de interpretatie ervan door de socialeverzekeringsfondsen. Ze beantwoordt ook vragen van zelfstandigen.
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HR Rail. Het RIZIV en de Controledienst voor de Ziekenfondsen houden  toezicht op 
deze verzekeringsinstellingen.

Het Rekenhof kan zich, gelet op zijn bevoegdheden, alleen uitspreken over de instructies 
die de OISZ uitvaardigden en over hun toezicht op de naleving van de regelgeving en 
instructies  door  de  meewerkende  instellingen  alsook  op  de  controles  die  de  OISZ  zelf 
rechtstreeks uitvoerden op bepaalde steunaanvragen.

Bij  de  steunmaatregelen  die  de OISZ  en  de  federale  administraties  toekenden  op  basis 
van de federale regelgeving waren er veel die op het ogenblik van deze audit nog niet aan 
enige  controle  werden  onderworpen,  o.m.  de meeste  fiscale  steunmaatregelen,  waar  de 
toekenning afhankelijk is van een nog in te dienen fiscale aangifte.

4.1 Regelgeving

De  steunmaatregelen  moeten  hun  grondslag  vinden  in  een  transparante  regelgeving, 
die  de  voorwaarden  bevat  om  de  steun  toe  te  kennen.  De  instructies,  checklists, 
procedurehandleidingen enz. die de regelgeving verder toelichten en concretiseren, moeten 
kwalitatief zijn en overeenstemmen met de reglementering.

4.1.1 Complexiteit van de regelgeving
Het  Rekenhof  stelt  vast  dat  voor  de  onderzochte  steunmaatregelen,  op  enkele 
uitzonderingen na  (bv. het betalingsuitstel  van  sociale bijdragen voor  zelfstandigen), de 
nodige regelgeving werd opgesteld. Door de evolutie van de pandemie en de urgentie 
waarmee de steunmaatregelen moesten worden ontwikkeld, moest de regelgeving echter 
in een kort tijdsbestek worden opgesteld en vervolgens, waar nodig, bijgestuurd. Dat kwam 
de transparantie ervan niet ten goede en hield ook belangrijke risico’s in voor de gelijke en 
rechtmatige toekenning van die steun.

Het Rekenhof wijst  er  in  dit  verband  op dat  het moeilijk was  om de  regelgeving  steeds 
opnieuw aan te passen aan de evolutie van de pandemie, dat sommige regels retroactief in 
werking werden gesteld en dat versoepelingen buiten de bestaande regelgeving gebeurden. 
Het gevolg was dat de administraties en instellingen belangrijke inspanningen moesten 
leveren om zowel de ondernemingen en particulieren in het kader van hun aanvraag 
alsook de instellingen van het secundaire netwerk in het kader van de behandeling van die 
aanvragen, te begeleiden.

4.1.1.1 Impact van de evolutie van de pandemie
De veelvuldige verlengingen van de steunmaatregelen naarmate het coronavirus weer aan 
kracht won en de vele bijsturingen van de regelgeving hadden tot gevolg dat het geheel 
aan maatregelen gaandeweg minder transparant werd. Onderstaande voorbeelden zijn 
illustratief:

Bij de RVA werden nagenoeg alle coronamaatregelen voor de tijdelijke werkloosheid opgezet 
als tijdelijke afwijkingen op de normale reglementering. Het was echter onmogelijk om 
vooraf goed in te schatten hoe lang die afwijkingen moesten duren. Naarmate de pandemie 
bleef aanslepen, moesten de maatregelen stelselmatig worden verlengd en/of bijgestuurd. 
Daarbij werd het echter steeds moeilijker om het juiste evenwicht te vinden tussen het 
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afstemmen van de steun op de noden, het vermijden van ongewenste neveneffecten en de 
juiste frequentie van de aanpassingen.

Aan de ene kant uitten werkgevers- en werknemersorganisaties unaniem hun bekommernis 
over het feit dat het onregelmatig en telkens voor een korte periode verlengen van de 
maatregelen tot rechtsonzekerheid leidde en dat de uitvoering van de maatregelen in 
de praktijk moeilijker werd. Aan de andere kant hield het lang aanhouden van tijdelijke 
afwijkingen het risico in dat een scheeftrekking zou ontstaan tussen uitkeringsgerechtigden 
die al dan niet aanspraak konden maken op een hogere uitkering of konden worden 
vrijgesteld van bepaalde voorwaarden of verplichtingen. De langdurige afwijkingen konden 
ook fraudemechanismen in de hand werken of onbedoelde gevolgen hebben. Zo kon de 
verlaagde bedrijfsvoorheffing op een langdurig toegekende uitkering ertoe leiden dat het 
bedrag van de uiteindelijk verschuldigde belasting zou vergroten.

De basis voor de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ in het stelsel van de zelfstandigen 
lag enerzijds in de wet van 23 maart 2020102, die de specifieke regels voor deze uitkering 
opsomt, en anderzijds in de wet van 22 december 2016103 die de bepalingen van het klassieke 
overbruggingsrecht bevat, die van toepassing bleven. Tot 30 juni 2021 werden deze wetten 
tot elf keer toe gewijzigd, via gewone koninklijke besluiten, volmachtbesluiten en wetten. 
Het schema in bijlage 5 geeft een overzicht van alle regelgeving over het overbruggingsrecht 
die tot 30 juni 2021 werd uitgevaardigd. De verschillende versies van de maatregel bevatten 
telkens verschillende voorwaarden en verschillende steunbedragen, zoals ook in bijlage 6   
wordt aangetoond.

Ook bij de federale waarborgregelingen maakte de zeer complexe en soms wijzigende 
reglementering104 het de ondernemingen – en kmo’s in het bijzonder – moeilijk om in te 
schatten of ze recht hadden op een staatswaarborg, voor welk bedrag en welke premie 
hieraan verbonden was. Zelfs voor de kredietinstellingen bleken de wetteksten niet altijd 
even gemakkelijk te begrijpen. Uit de controles die de Thesaurie uitvoerde, werd immers 
duidelijk dat bepaalde kleinere kredietinstellingen niet op de hoogte waren van het 
verplichte karakter van de eerste federale waarborgregeling en dat ze al hun kredieten 

102 Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een 
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van 
COVID-19 ten gunste van zelfstandigen.

103 Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.
104 Zo werd het wetsvoorstel dat de wet van 20 juli 2020 zou worden, bijgestuurd na een opmerking van de Raad 

van State. Die gaf aan dat de liquiditeitsbehoeften van de kredietnemer exclusief de herfinancieringsbehoeften 
moesten worden opgevraagd. Het eerdere koninklijk besluit van 14 april 2020 was echter niet voor advies aan de 
Raad van State voorgelegd, zodat deze opmerking daarin niet was verwerkt. Het werd dan via het koninklijk besluit 
van 16 september 2020 aangepast, waardoor de liquiditeitsbehoeften vanaf 28 september 2020 in principe anders 
moesten worden berekend.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/23/2020030349/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/23/2020030349/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/23/2020030349/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/12/22/2016022509/justel
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hadden gedeselecteerd waardoor die dus niet in de gewaarborgde kredietportefeuille waren 
opgenomen, terwijl ‘deselectie’ de uitzondering moest zijn105.

De complexiteit van de regelgeving werd in sommige gevallen verergerd door de 
golfbewegingen  van  de  pandemie,  waardoor  ook  de  gezondheidsmaatregelen  nu  eens 
verstrengd en dan weer versoepeld werden. Zo moesten bepaalde sectoren op het ogenblik 
dat het virus weer opflakkerde, op basis van een ministerieel besluit houdende dringende 
maatregelen om de  verspreiding  van het  virus  tegen  te  gaan, hun activiteiten  tijdelijk  – 
gedeeltelijk of  volledig –  stopzetten. Die besluiten waren echter niet  altijd  eenduidig  en 
werden daarom soms verder aangevuld met bijkomende richtlijnen en interpretaties van 
onder andere het Nationaal Crisiscentrum106. Dit had vervolgens ook zijn weerslag op de 
steunmaatregelen. Dit was bijvoorbeeld het geval voor het crisisoverbruggingsrecht.

In het stelsel van de zelfstandigen werd bij het crisisoverbruggingsrecht het onderscheid 
gemaakt tussen de verplichte en de vrijwillige onderbreking.

Bij de verplichte onderbreking werd tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 verwezen naar 
de categorieën van zelfstandigen die werden gedwongen om hun activiteit gedeeltelijk of 
volledig stop te zetten op basis van het ministerieel besluit van 13 maart 2020 en elk ander 
later ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken. Voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 werd dan 
weer verwezen naar het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en elk ander later ministerieel 
besluit én konden zelfstandigen ook een beroep doen op het crisisoverbruggingsrecht als 
ze ‘afhankelijk’ waren van een onderbroken sector. Dit laatste werd aangehouden bij de 
verdubbeling van het crisisoverbruggingsrecht vanaf 1 oktober 2020, voor zover de activiteit 
volledig werd onderbroken, op basis van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en elk 
ander later ministerieel besluit.

Voor een vrijwillige onderbreking werd tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 een 
crisisoverbruggingsrecht toegekend aan zelfstandigen die hun activiteit minstens zeven 
opeenvolgende kalenderdagen binnen één kalendermaand onderbraken107.

Afhankelijk van de ministeriële besluiten of de interpretatie ervan konden zelfstandigen in 
een bepaalde sector dus onder de ene of de andere regeling vallen. Zo moest de bouwsector 
niet sluiten bij de start van de eerste coronagolf. Toch werd de sector als zwaar getroffen 

105 In principe moesten alle kredieten met een looptijd van maximaal twaalf maanden worden ondergebracht in de 
gewaarborgde portefeuille. Een kredietinstelling kon wel beslissen om een deel (max. 14,875 %) van haar verleende 
kredieten met een looptijd van max. 12 maanden te ‘deselecteren,’ d.w.z. buiten de gewaarborgde portefeuille te 
houden. Voor die kredieten moest dus geen waarborgpremie worden betaald en latere verliezen erop zouden dus 
ook niet kunnen worden gerecupereerd. Deselectie kon enkel op het ogenblik dat het krediet werd verleend en 
was definitief. Deze optie werd ingevoerd omdat niet alle ondernemingen werden geraakt door de coronacrisis, 
waardoor de concurrentiepositie van Belgische kredietgevers zou kunnen worden geschaad als ze alleen nog de 
(onvermijdelijk duurdere) gewaarborgde kredieten zouden kunnen aanbieden.

106 Het Nationaal Crisiscentrum verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie aan 
de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten, waaronder dus informatie over de gezondheidsmaatregelen. 
Bijkomend biedt het zijn infrastructuur en expertise aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van 
noodsituaties op nationaal niveau.

107 Van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 moest de aanvraag objectieve elementen bevatten die konden aantonen 
dat het om een gedwongen onderbreking ten gevolge van COVID-19 ging.
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beschouwd vanwege de verplichte socialeafstandsregels (bv. binnenshuis werken bij 
particulieren was niet toegestaan). Daarom kwam de sector alsnog in aanmerking voor het 
crisisoverbruggingsrecht ‘verplichte onderbreking’. Vanaf 1 juni 2020 kon de bouwsector 
nog alleen gebruikmaken van de regeling voor ‘vrijwillige onderbreking’ (na minstens zeven 
opeenvolgende kalenderdagen onderbreking)108.

Een gelijkaardige situatie deed zich voor bij de sector van de medische voetverzorging, 
die in november 2020 eerst werd opgelegd om te sluiten (contactberoepen), waarna 
zelfstandigen uit deze sector vanaf 14 november 2020 toch mochten heropenen.

De socialeverzekeringsfondsen kregen weliswaar een lijst van NACE-codes als hulpmiddel 
om te bepalen welke sector op welk moment onder welke sluitingsmaatregel viel, maar die 
was maar richtinggevend en evolueerde ook. Bovendien hadden ondernemingen bij hun 
oprichting soms meerdere activiteiten opgegeven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
(KBO), bij hun inschrijving als werkgever bij de RSZ enz. Dat leidde ertoe dat voor sommige 
steunmaatregelen, zoals het automatisch betalingsuitstel voor sociale bijdragen toegestaan 
aan werkgevers, moest worden nagegaan wat de hoofdactiviteit van de onderneming was, 
om zo uit te maken of ze al dan niet recht had op de steun.

4.1.1.2 Retroactiviteit van de regelgeving
De hoogdringendheid van de socio-economische steunmaatregelen gekoppeld aan de tijd 
die nodig was om de regelgeving volledig in orde te maken, maakte dat de regelgeving soms 
retroactief in werking werd gesteld.

Als de retroactiviteit van een maatregel wettelijk wordt vastgelegd, is er in principe geen 
juridisch probleem. Het staat de wetgever immers vrij om het ogenblik te kiezen waarop 
een nieuwe regeling in werking treedt en welke datum voor nieuwe of bijkomende rechten 
geldt. De wetgever moet daarbij wel  rekening houden met het gelijkheidsbeginsel,  zoals 
gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Dat beginsel wordt (enkel) 
geschonden als de nieuwe regeling en de data voor de toepassing ervan tot een verschil in 
behandeling leiden waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat.

In  de  praktijk  zaten  de  steunmaatregelen  echter  vaak  vervat  in  een  koninklijk  besluit, 
waarvoor een retroactieve inwerkingtreding minder voor de hand ligt. Volgens de 
Raad van State kan in principe alleen een wettelijke machtiging deze retroactiviteit 
toestaan. Die machtiging bestond in ieder geval voor de volmachtbesluiten109. De Raad 
van  State  laat  retroactiviteit  ook  toe  wanneer  een  maatregel,  met  inachtneming  van 
het  gelijkheidsbeginsel,  voordelen  toekent  of  als  retroactiviteit  noodzakelijk  is  voor  de 
goede werking van overheidsdiensten en geen verworven rechten aantast. Voor de socio-
economische steunmaatregelen die het Rekenhof heeft onderzocht, maakte de Raad van 
State weinig bezwaren na het aftoetsen van deze voorwaarden.

108 Zo vielen loodgieters onder de verplichte onderbreking maar elektriciens aanvankelijk niet. Die moesten vóór 
3 april 2020 aantonen dat ze gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig 
onderbraken. Vanaf het ministerieel besluit van 3 april 2020 werd dit rechtgezet en werden ze gelijk behandeld als 
ondernemingen in de bouwsector.

109 Zie art. 2 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de 
strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II).
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Beheersmatig lag de situatie echter heel wat moeilijker. Er moest immers worden 
gegarandeerd dat iedereen die vanaf de datum van inwerkingtreding aan de voorwaarden 
voldeed (of eraan had kunnen voldoen) de maatregel kon genieten. Concreet moest hun 
de mogelijkheid worden geboden alsnog een aanvraag in te dienen of hun rechten te laten 
herzien als ze al eerder een andere aanvraag hadden ingediend. Het spreekt voor zich 
dat een dergelijke flexibiliteit een aanzienlijke werkbelasting met zich meebracht voor de 
betrokken instellingen. Bovendien moest de sociaal verzekerde alert zijn om zelf de steun 
aan te vragen als die niet automatisch werd toegekend of gecorrigeerd.

Meerdere steunmaatregelen van de RVA werden retroactief van kracht, veelal met enkele 
weken maar soms ook met meerdere maanden. Zo trad de wet van 15 juli 2020 met betrekking 
tot de werkloosheidsuitkeringen voor werknemers in de culturele sector, die gepubliceerd 
werd op 27 juli 2020, nagenoeg volledig in werking met ingang van 1 april 2020.

Van de tien regelgevende teksten die in 2020 in verband met de coronamaatregelen 
‘overbruggingsrecht’ werden uitgevaardigd (zie bijlage 5), bevatten er zeven retroactieve 
bepalingen. Zo voerde het koninklijk besluit van 27 april 2020110 met ingang van 
1 maart 2020 het halve overbruggingsrecht in voor zelfstandigen in bijberoep of actieve 
gepensioneerde zelfstandigen. Ook werden de bestaande cumulatieregels, met uitzondering 
van het halve crisisoverbruggingsrecht, afgeschaft. De wet van 24 november 2020111 
(gepubliceerd op 30 november 2020) voerde dan weer het dubbele crisisoverbruggingsrecht 
in vanaf 1 oktober 2020.

In de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering werd bij wet van 24 juni 2020112 
retroactief, met ingang van 1 maart 2020, een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor 
primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers ingebouwd. Het koninklijk besluit van 
15 september 2020113 kende ook met ingang van 1 maart 2020 een aanvullende crisisuitkering 
aan sommige als arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
toe. Die retroactiviteit leidde ertoe dat achteraf uitkeringen moesten worden aangepast, 
rekening houdende met de cumulatieregels.

4.1.1.3 Versoepelingen buiten de bestaande regelgeving
Het Rekenhof merkt op dat ook diverse versoepelingen buiten de bestaande regelgeving 
werden  toegepast,  op basis  van  voortschrijdend  inzicht,  vragen  vanuit  het werkveld die 
dringend  een  antwoord  behoefden,  of  gewoon  omdat  de  wettelijke  bepalingen moeilijk 
(volledig)  toepasbaar  waren.  Soms  genoten  deze  versoepelingen  zelfs  de  uitdrukkelijke 
steun van de sociale partners. Enkele voorbeelden:

110 Koninklijk besluit nr. 13 van 27 april 2020 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 
22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering 
van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat 
betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden.

111 Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.
112 Wet van 24 juni 2020 houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire 

arbeidsongeschiktheid.
113 Koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een 

aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten.

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020042702
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020042702
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020042702
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020042702
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/11/24/2020043771/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/06/24/2020202865/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/06/24/2020202865/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/15/2020203872/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/15/2020203872/justel
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Op instructie van de minister van Werk werd voor enkele specifieke groepen van werknemers 
tijdelijke werkloosheid toegestaan hoewel ze er zelfs met de versoepelde voorwaarden geen 
aanspraak op konden maken (bv. voor bepaalde uitzendkrachten en seizoenarbeiders, of 
voor occasionele werknemers op festivals en evenementen die werden geannuleerd).

De minister van Werk stond ook een tijdelijke afwijking toe op de toepassing van sommige 
voorschriften die in de context van de pandemie moeilijk in de praktijk konden worden 
gehandhaafd, zoals de vereiste inschrijving als werkzoekende en het verbod om werkloosheid 
te combineren met werk, inclusief vrijwilligerswerk. Zo besliste de minister om, ondanks 
die voorschriften, vrijwilligerswerk in enkele sectoren zoals de zorgsector zonder meer toe 
te staan114 en om voor tijdelijk werklozen wegens overmacht de verplichte inschrijving als 
werkzoekende op te schorten115. 

De sectoren die een beroep konden doen op het overbruggingsrecht voor de heropstart 
werden meermaals, via instructies van de cel ExperTIZ van de FOD Sociale Zekerheid 
(in overleg met het RSVZ), uitgebreid. Een eerste keer op 2 juli 2020, met de reisbureaus 
met kantoor/ontvangstruimte en de autocarbedrijven die hoofdzakelijk personen voor 
recreatieve activiteiten vervoeren. Verder op 12 augustus 2020, specifiek op vraag van 
de minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, Landbouw, en Maatschappelijke 
Integratie, met de zelfstandigen die tot en met minstens 3 mei 2020 dezelfde rechtstreekse 
en onmiddellijke impact van de gezondheidsmaatregelen ondervonden als de zelfstandigen 
in sectoren die uitdrukkelijk moesten sluiten. Met andere woorden de zelfstandige die 
aantoonde dat zijn activiteit de facto behoorde tot de sector van het toerisme, de cultuur, 
de handel enz. kwam eveneens in aanmerking. Daarnaast drongen de instructies ook 
aan op flexibiliteit bij de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen die zich pas na 
3 mei 2020 hadden aangesloten (en die in principe nog geen beroep konden doen op het 
overbruggingsrecht voor de heropstart) maar die aan de hand van objectieve elementen 
konden aantonen dat ze al eerder stappen hadden gezet om op te starten (bv. huurcontract 
ondertekend, stock aangekocht, lang aanslepende renovatie enz.). Bij twijfel moesten 
dergelijke dossiers worden voorgelegd aan de cel ExperTIZ van de FOD Sociale Zekerheid.

Een ander voorbeeld betreft het toepassingsgebied van het crisisoverbruggingsrecht. Zo 
communiceerde de cel ExperTIZ al vrij vroeg dat een zelfstandige in bijberoep aan wie in 
2020 geen of maar een half crisisoverbruggingsrecht werd toegekend op basis van zijn 
voorlopige sociale bijdragen in 2020, bij de berekening van zijn definitieve sociale bijdragen 
in 2023, in het geval die toch hoger zouden liggen, alsnog recht zou kunnen hebben op een 
half of volledig crisisoverbruggingsrecht, voor zover hij in 2020 een aanvraag indiende116. 
Nochtans verwees de regelgeving alleen naar de voorlopige en niet naar de definitieve 
bijdragen om de toegang tot deze maatregel te bepalen. Deze versoepeling leidt ertoe dat 

114 Daarnaast werd bijvoorbeeld wel uitdrukkelijk in de reglementering opgenomen dat een tijdelijk werkloze het 
werk mocht hervatten bij een andere werkgever in een vitale sector, met behoud van 75 % van de uitkering. Zie 
bijzonderemachten besluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van art. 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die 
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren.

115 Onder meer ook omdat de tijdelijke werkloosheid vaak werd gekenmerkt door opeenvolgende onregelmatig 
onderbroken periodes van korte duur die de inschrijvingsplicht feitelijk zinloos maakten.

116 Als in het omgekeerde geval in 2023 zou blijken dat de definitieve bijdragen voor het jaar 2020 veel lager liggen, dan 
zal het in 2020 toegekende crisisoverbruggingsrecht echter niet worden teruggevorderd.
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de socialeverzekeringsfondsen de betrokken dossiers in de toekomst actief moeten blijven 
opvolgen, wat ook tot extra uitgaven voor de federale Staat kan leiden.

De RSZ mocht een betalingsuitstel van socialebijdragen toestaan aan werkgevers die hun 
activiteit niet onderbraken maar wel een omzetdaling of een daling van de aangegeven 
loonmassa van 65 % in het tweede trimester van 2020 konden aantonen (ten opzichte van 
het eerste trimester van 2020 of het tweede trimester van 2019)117. Doordat uit controles 
bleek dat veel aanvragers uiteindelijk niet voldeden aan die voorwaarden, besloot de RSZ 
om een zekere tolerantie toe te passen voor werkgevers met een daling tussen 50 % en 
64,99 % (zie ook punt 4.1.2.4).

Sommige van die versoepelingen zijn begrijpelijk gezien de context van de crisis en de wil 
om zoveel mogelijk gedupeerden die buiten de regels vielen, alsnog te ondersteunen. Ze 
halen echter de rechtszekerheid verder onderuit, terwijl die door de complexe, wijzigende 
en soms moeilijk toepasbare regelgeving al onder druk stond. Dat geldt des te meer wanneer 
deze versoepelingen niet breed werden aangekondigd, waardoor bepaalde gedupeerden de 
steun uiteindelijk misliepen. Onmiskenbaar zullen dergelijke versoepelingen ook de latere 
rechtmatigheidscontroles bemoeilijken omdat de grens tussen wat toelaatbaar was en wat 
niet, niet langer eenduidig is. 

4.1.1.4 Ondersteuning en begeleiding
De complexiteit en de retroactiviteit van de regelgeving en de diverse versoepelingen 
buiten de bestaande regelgeving, zeker bij de coronamaatregelen ‘tijdelijke werkloosheid’ 
en ‘overbruggingsrecht’, hadden tot gevolg dat de administraties en instellingen veel vragen 
van gedupeerden en meewerkende instellingen (bij de sociale zekerheid) kregen over de 
toepassing en de interpretatie ervan.

Het Rekenhof kon vaststellen dat de administraties en instellingen belangrijke inspanningen 
leverden om op alle vragen een antwoord te bieden, in de vorm van instructies of circulaires 
(FOD Financiën), interne mededelingen, een website met vragen en antwoorden, callcenters 
enz.  Het  Rekenhof  heeft  op  dat  vlak  geen  noemenswaardige  problemen  vastgesteld, 
buiten het gegeven dat de diverse aanpassingen van de regelgeving ertoe leidden dat de 
toelichtingen regelmatig moesten worden bijgewerkt. Hierdoor konden de antwoorden op 
gelijkaardige vragen afwijken, afhankelijk van het tijdstip waarop de vraag werd gesteld. 
Daarnaast moesten voor deze extra ondersteuning aanzienlijke middelen worden ingezet 
(zie ook punt 4.2.3).

4.1.2 Voorwaarden
Het  Rekenhof  analyseerde  de  voorwaarden  die  werden  toegepast  bij  de  geselecteerde 
socio-economische steunmaatregelen om de steun te richten naar de juiste doelgroep. De 
voorwaarden moeten controleerbaar zijn en duidelijk en helder geformuleerd. Die vereisten 
dienen echter te worden beoordeeld in het licht van de urgentie van de situatie en de 
informatie waarover  de  kabinetten  en  administraties  beschikten  om de  voorwaarden  te 
definiëren. Het Rekenhof begrijpt dat gedurende de eerste golf van de pandemie maatregelen 

117 De werkgever kon zelf kiezen welk kwartaal als referentie werd gebruikt. Het kon dus zijn dat een omzetstijging 
werd opgetekend ten opzichte van een van de twee referentiekwartalen, maar niet ten opzichte van het andere, 
waardoor het betalingsuitstel toch kon worden toegekend.
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tot stand kwamen met beperkte voorwaarden of voorwaarden die nog onvoldoende duidelijk 
werden gekozen. Naarmate meer  informatie beschikbaar werd (bv. over het gebruik van 
de maatregelen, eventueel misbruik), moesten de voorwaarden echter worden bijgestuurd 
opdat de steun beter aan de noden zou voldoen.

4.1.2.1 Geen voorwaarden
Het Rekenhof kon verscheidene steunmaatregelen identificeren waarvoor geen bijkomende 
voorwaarden werden gedefinieerd en waar dit ook niet tot bijkomende problemen leidde 
voor de al bestaande controles. Meestal ging het om de beslissing om bepaalde heffingen of 
belastingen – al dan niet tijdelijk – af te schaffen of al bestaande uitkeringen te verhogen.

Een concreet voorbeeld is de extra premie van 50 euro bovenop het leefloon, de 
integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
inkomensgarantie voor ouderen. Dit was een aanvulling op bestaande uitkeringen, 
waarvoor geen extra voorwaarden werden gedefinieerd.

Bij de wet van 15 juli 2020118 werd de betaling van het zogenaamde ‘decembervoorschot op de 
btw’ eenmalig vrijgesteld. Zowel de maand- als kwartaalaangevers hoefden het voorschot 
op de btw dat normaal verschuldigd was over de handelingen van het vierde kwartaal van 
2020 of van december 2020, niet te betalen. Door die vrijstelling hoefden ze de btw, zonder 
enige voorwaarde, pas tegen 20 januari 2021 te betalen. De voorschotregeling werd later 
definitief afgevoerd.

Economische steunmaatregelen werden zonder veel voorwaarden toegekend, terwijl hun 
verwachte financiële impact of de risico’s voor de federale overheid aanzienlijk zijn.

Een voorbeeld is het betalingsuitstel voor sociale bijdragen dat aan zelfstandigen werd 
toegestaan en waarvoor een gemotiveerde aanvraag volstond. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het betalingsuitstel van sociale bijdragen toegestaan aan werkgevers werd 
hiervoor geen verband gelegd met de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus te beperken, een verplichte onderbreking van de 
activiteit of een omzetdaling. Nochtans zijn er belangrijke bedragen gemoeid met dit uitstel. 
Zo leidt het Rekenhof uit documenten119 af dat in 2020 ongeveer 433 miljoen euro aan sociale 
bijdragen werden uitgesteld. Het RSVZ verwacht maar 40 % hiervan in 2021 te kunnen 
recupereren (173,2 miljoen euro). De maatregel werd echter voortgezet tijdens het eerste 
en tweede kwartaal van 2021, met een mogelijk geraamd verlies van 194,5 miljoen euro. De 
uiteindelijke kostprijs van de maatregel zal pas later bekend zijn.

4.1.2.2 Moeilijk controleerbare voorwaarden
Het  Rekenhof  stelt  vast  dat  er  voor  heel  wat  socio-economische  steunmaatregelen 
voorwaarden  werden  opgelegd  die  uiteindelijk,  wegens  hun  aard,  zeer  moeilijk  te 
controleren zijn. In sommige gevallen was dit onvermijdelijk. Daardoor kon echter niet 
worden gegarandeerd dat alleen de meest gedupeerden de steunmaatregelen genoten.

118 Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie 
(Corona III).

119 Notulen van de raad van beheer van het RSVZ van 21 april 2021.

http://punt 4.1.2.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/15/2020015194/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/15/2020015194/justel
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Zoals in punt 4.1.1.1 al werd vermeld, werd bij het crisisoverbruggingsrecht aanvankelijk 
het onderscheid gemaakt tussen de zelfstandigen die verplicht hun activiteit moesten 
onderbreken en zij die dat vrijwillig voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen 
deden. Aangezien zelfstandigen hun steunaanvraag uiterlijk op het einde van het 
tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking moesten indienen, was 
een sluitende controle op die verplichte of vrijwillige sluiting uiteraard zeer moeilijk. 
Afhankelijk van het geval kwam daar dan nog de moeilijkheid bij dat bepaalde kleinere 
activiteiten soms wél werden toegestaan (bv. take-away, click and collect) of dat in het 
geval van meerdere activiteiten soms alle activiteiten moesten worden onderbroken om van 
het crisisoverbruggingsrecht te kunnen genieten. Daarnaast bemoeilijkte de al vermelde 
complexiteit van de regelgeving (o.a. de interpretatie welke sectoren nu wel of niet moesten 
sluiten) de identificatie van het toe te passen stelsel. Bovendien werd het stelsel van de 
verplichte onderbreking vanaf 1 juli 2020 ook toegepast op die zelfstandigen die ‘afhingen’ 
van ondernemingen die hun activiteit moesten stopzetten120 en moesten zelfstandigen die 
zich wilden beroepen op de vrijwillige onderbreking, vanaf 1 juni 2020 in hun aanvraag 
op objectieve wijze het verband met COVID-19 aantonen. Het is duidelijk dat elk van 
deze voorwaarden voor interpretatie vatbaar is, wat de toepassing en de controle van de 
regelgeving aanzienlijk bemoeilijkt.

Werkgevers konden dan weer hun getroffen werknemers een ‘aanvulling’ geven op de 
tijdelijke werkloosheidsuitkering zonder dat ze hierop sociale bijdragen hoefden te betalen. 
Die aanvulling maakte deel uit van de sociale voordelen die van het loonbegrip worden 
uitgesloten. De enige voorwaarde die de RSZ stelde, was dat de aanvulling er niet toe 
mocht leiden dat de werknemer netto meer zou overhouden dan wanneer hij daadwerkelijk 
had gewerkt. Anders moest de aanvulling worden beschouwd als een gewone vergoeding, 
waarvoor wél sociale bijdragen waren verschuldigd. In de praktijk ondervond de RSZ 
moeilijkheden om deze toeslagen te controleren. Enerzijds ontbrak immers een duidelijk 
wettelijk kader voor aanvullingen121; anderzijds vermeldden de voorwaarden een nettobedrag 
en moest dus rekening worden gehouden met de eventuele andere vergoedingen die de 
werknemer ontving en de voorheffingen die erop werden ingehouden.

Een ander voorbeeld betreft de compensatiepremie voor toeleveranciers aan ondernemingen 
die op basis van de ministeriële besluiten van 28 oktober 2020122 en 1 november 2020123 
verplicht moesten sluiten. Een van de voorwaarden was dat deze toeleveranciers in 2019 (of 
2020 als de activiteit pas in 2020 voor het eerst werd opgestart) hun omzet voor ten minste 
20 % hadden gerealiseerd uit goederen en/of diensten aan ondernemingen die verplicht 
moesten sluiten. Los van de administratieve rompslomp voor de toeleveranciers, die 

120 Bijvoorbeeld een drankenhandel die alleen aan de horeca levert.
121 Dit is een probleem dat in principe van toepassing is op alle aanvullende toeslagen. Art. 19, § 2, van het koninklijk 

besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die de uitsluitingen van het begrip van 
loon citeert, geeft geen informatie over de aanvullende toeslagen. De RSZ verwijst hiervoor naar de rechtspraak.

122 Ministerieel besluit 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken.

123 Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/10/28/2020010455/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/10/28/2020010455/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/01/2020031627/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/01/2020031627/justel
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moesten aangeven onder welke ondernemingssluitingen zij concreet hadden geleden, is ook 
de controle voor de RSZ zeer arbeidsintensief124.

De consumptiecheques werden in het leven geroepen om de heropstart van de 
ondernemingen die het zwaarst onder de coronacrisis leden, te ondersteunen. Een van 
de voorwaarden was dat de cheques alleen in België konden worden gespendeerd, in die 
sectoren die in de wet van 31 juli 2020125 werden vastgelegd. Het ging daarbij om de sport- 
en cultuursector, de horeca en de kleinhandel. In de kleinhandel kwamen alleen de zaken 
met een beperkte omvang126 die minstens één maand de deuren hadden moeten sluiten, 
in aanmerking. Niet alleen was het voor consumenten moeilijk om te weten waar ze hun 
cheques konden uitgeven, ook het toezicht op de naleving van deze voorwaarden, dat bij 
het afsluiten van deze audit nog zeer onduidelijk bleek (zie punt 4.2.1.4), zal niet eenvoudig 
worden.

4.1.2.3 Versoepelde voorwaarden
Sommige socio-economische steunmaatregelen waren gebaseerd op bestaande 
ondersteuningsmechanismen  waarvan  de  voorwaarden  (tijdelijk)  werden  aangepast  of 
versoepeld om ze toepasbaar te maken voor de ondernemingen of particulieren die onder 
de pandemie leden. Dergelijke versoepelingen lijken logisch en noodzakelijk, maar leidden 
tot  een  verhoging  van  het  risico  op  oneigenlijk  gebruik  en  soms  zelfs  tot  onverwachte 
neveneffecten.

Bij de RVA was de coronamaatregel ‘tijdelijke werkloosheid’ gebaseerd op de bestaande 
regelingen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en tijdelijke werkloosheid 
wegens economische redenen, waarbinnen bepaalde voorwaarden werden versoepeld. Deze 
versoepelingen brachten risico’s van oneigenlijk gebruik mee, bv. wanneer een onderneming 
haar werknemers tijdelijk werkloos maakt en tegelijk het werk uitbesteedt aan studenten, 
uitzendkrachten of een ander bedrijf, of als een ander uitkeringsstelsel (bv. tijdskrediet) 
voortijdig wordt stopgezet om langdurig aanspraak te kunnen maken op de hogere uitkering 
binnen de tijdelijke werkloosheid.

Voor de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ in het stelsel van de zelfstandigen kan de 
basis worden teruggevonden in enerzijds de wet van 23 maart 2020, die de afzonderlijke regels 
en voorwaarden voor deze uitkering regelt, en anderzijds de wet van 22 december 2016 voor 
de bepalingen van het klassieke overbruggingsrecht, die nog steeds van toepassing bleven. 

124 De regel van 20 % omzet is moeilijk te controleren. De reglementering bevat namelijk drie soorten werkgevers: 
btw-belastingplichtigen, btw-belastingplichtigen met vrijstelling van aangifte en niet-btw-belastingplichtigen. 
Voor de eerste categorie kan de RSZ informatie opvragen bij de FOD Financiën. Als uit die informatie blijkt dat die 
20 % niet wordt gehaald of er twijfel bestaat, moet de RSZ aan de ondernemingen vragen met andere informatie 
aan te tonen dat de omzet te laag is. Voor de andere categorieën moet de administratie sowieso info opvragen bij 
de onderneming.

125 Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische 
consumptiecheques.

126 De regelgeving, die overigens verkeerdelijk nog naar het Wetboek van Vennootschappen verwijst (al 
sinds 23 maart 2019 vervangen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), verwijst naar 
‘microvennootschappen’, zijnde kleine ondernemingen met rechtspersoonlijkheid die geen dochter- of 
moedervennootschap zijn en die over het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria 
overschreden: een jaargemiddelde van 10 werknemers, een jaaromzet exclusief btw van 700.000 euro of een 
balanstotaal van 350.000 euro.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/31/2020203211/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/31/2020203211/justel
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Een aantal voorwaarden in deze laatste wet werd echter retroactief en alleen voor de 
gedupeerden van de pandemie, aanzienlijk versoepeld. Zo werden de voorwaarden van 
het bewijs van de verzekeringsplicht, het bewijs van verschuldigde bijdragen gedurende de 
vier voorgaande kwartalen en de betaling van minstens vier van de zestien voorafgaande 
kwartalen opgeschort. De reden hiervoor lag uiteraard in het ruim beschikbaar stellen 
van de steunmaatregel, dus ook voor startende zelfstandigen of zelfstandigen die nog 
maar een korte periode actief waren. Het zette echter ook de deur open voor bijkomend 
oneigenlijk gebruik van de steunmaatregelen, waartegen het RSVZ moest optreden. 
Concrete voorbeelden zijn de aansluiting als zelfstandige zonder enig voornemen om een 
activiteit op te starten, het plots aangeven van een zelfstandige activiteit die vooraf nooit 
was aangegeven (bv. sluikwerk) enz.

Bij de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ werd ook de voorwaarde om geen 
beroepsactiviteit meer uit te oefenen of om geen recht te hebben op een ander 
vervangingsinkomen geschrapt om cumulatie toe te staan. Wel werd de cumulatie van 
het halve crisisoverbruggingsrecht met een vervangingsinkomen (tijdelijke werkloosheid, 
uitkering mantelzorg, arbeidsongeschiktheidsuitkering, pensioen enz.) beperkt tot 
maximum 1.614,10 euro. In geval van een overschrijding zou het maandelijkse bedrag 
van het overbruggingsrecht worden verminderd ten belope van die overschrijding127. Er 
gold echter geen beperking op de cumulatie met een beroepsinkomen128, ook niet in het 
geval van een volledig overbruggingsrecht. Dat leidde tot de situatie dat een werknemer 
met een hoog inkomen en een bijberoep als zelfstandige met een activiteit die door de 
gezondheidsmaatregelen werd gehinderd, een half of zelfs volledig crisisoverbruggingsrecht 
kon genieten terwijl dit voor een tijdelijke werkloze sterk werd beperkt129. De ondersteuning 
was in dit geval dus gunstiger voor diegene die minder door de pandemie werd getroffen130.

Tot slot werd de verplichting om een hoofdverblijfplaats in België te hebben, weggelaten. Aldus 
konden buitenlanders met een zelfstandige activiteit in België ook de coronamaatregelen 
‘overbruggingsrecht’ genieten. Omgekeerd maakte bijvoorbeeld Nederland zijn 
steunmaatregelen echter niet evenredig van toepassing op de Belgische ondernemers met 
een zelfstandige activiteit in Nederland (zie punt 3.2.2.3).

127 Vanaf 1 februari 2021 werd voor het dubbele overbruggingsrecht en vanaf 1 januari 2021 voor het nieuwe systeem 
van het crisisoverbruggingsrecht een cumulatieregeling ingevoerd waarbij het totale uitgekeerde bedrag van alle 
vervangingsinkomens samen niet hoger mag zijn dan het bedrag van het overbruggingsrecht dat van toepassing 
is. Als er dus andere vervangingsinkomens zijn, wordt het bedrag van het overbruggingsrecht verminderd. Dat 
geldt echter niet voor de cumulatie met een ander type inkomen, bv. beroepsinkomen.

128 Evenwel kan een loontrekkende activiteit er toe leiden dat de zelfstandige activiteit van hoofdberoep naar 
bijberoep wordt geherkwalificeerd, met alle gevolgen van dien voor het bedrag van het overbruggingsrecht (dat 
dan moet worden verminderd).

129 Iemand met een beroepsinkomen van enkele duizenden euro’s en met gezinslast kan dit inkomen dus nog 
onbeperkt combineren met een half crisisoverbruggingsrecht (807,05 euro). Als deze werknemer sociale bijdragen 
als zelfstandige had betaald zoals in hoofdberoep, was zelfs een volledig crisisoverbruggingsrecht (1.614,10 euro) 
mogelijk. Als iemand echter tijdelijk werkloos was, werd de som van beide uitkeringen afgetopt op 1.614,10 euro. 
In welke mate dergelijke cumulaties zich effectief hebben voorgedaan, kan pas worden achterhaald door een 
kruising van verschillende gegevens.

130 Overigens merkt het Rekenhof op dat ook bij de ouderschapsuitkering voor zelfstandigen geen cumulatiebeperking 
met een inkomen werd opgelegd. De bedragen lagen daar echter aanzienlijk lager.
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4.1.2.4 Doelmatigheid
Het Rekenhof stelt ook vast dat voorwaarden soms ofwel zeer beperkt werden geformuleerd, 
waardoor ze hun nut deels verloren, ofwel zeer streng, waardoor gedupeerden amper een 
beroep konden doen op de steunmaatregel. Daaruit blijkt dat er onvoldoende voorafgaand 
onderzoek werd gedaan om de drempels te onderbouwen. Deze problematiek houdt ook 
verband met de vaststelling uit punt 3.2.2.1 dat er te weinig concrete doelstellingen voor de 
steunmaatregelen werden vooropgesteld.

Zo werd het betalingsuitstel van socialebijdragen alleen toegestaan aan ondernemingen 
die een daling van de omzet of loonmassa met 65 % in het tweede kwartaal van 
2020 optekenden. Omdat uit de controle van een steekproef in september 2020 bleek dat 
maar 13 % van de werkgevers een omzetdaling van meer dan 65 % realiseerde, paste de RSZ 
een zekere tolerantie toe voor de categorie van werkgevers met een daling van de omzet of 
de loonmassa tussen de 50 % en 64,99 % (zie punt 4.1.1.3). Zelfs na deze versoepeling bleken 
nog veel aanvragen voor een betalingsuitstel onterecht131.

Niettegenstaande de bovenstaande bevindingen werd ook bij de compensatiepremie 
voor toeleveranciers (zie punt 4.1.2.2) een soortgelijke voorwaarde opgenomen132. Naast 
de voorwaarde dat de toeleverancier zijn omzet in 2019 (of 2020 als de activiteit pas in 
2020 werd opgestart) voor ten minste 20 % moest hebben gerealiseerd via de verkoop aan 
ondernemingen die verplicht moesten sluiten, moest hij zelf ook een omzetdaling van 65 % 
hebben ondergaan tussen de bovenvermelde kwartalen133. Deze compensatiepremie werd 
op 15 november 2020 ingevoerd. Blijkbaar werden de bevindingen van de RSZ over het 
betalingsuitstel, die al in september 2020 bekend waren, teruggekoppeld naar het politieke 
niveau maar werd er geen rekening mee gehouden134.

Voor het overbruggingsrecht voor de heropstart, dat in principe pas vanaf 1 juni 2020 kon 
worden toegekend aan zelfstandigen met een activiteit die op 3 mei 2020 werd beperkt of 
verboden, moesten aanvragers echter alleen aantonen dat hun omzet of bestellingen met 
minstens 10 % waren gedaald in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag, in vergelijking 
met hetzelfde kwartaal in 2019135. Aangezien de steun in principe alleen kon worden toegekend 
aan zelfstandigen in sectoren die, buiten enkele kleine randactiviteiten, gedurende een of 
meer maanden hun activiteit verplicht moesten onderbreken, lijkt de 10 %-voorwaarde 
weinig zinvol136. In het nieuwe systeem voor het overbruggingsrecht met drie luiken vanaf 
1 januari 2021 werd dit dan ook rechtgezet137. Overigens merkt het Rekenhof op dat voor 
deze maatregel de regelgeving niet verplicht dat de activiteit opnieuw wordt opgestart.

131 In oktober 2020 onderzocht de RSZ alle werkgevers die een dergelijke aanvraag deden. Van de 4.892 betrokken 
werkgevers hadden er 2.116 (43 %) geen recht op het betalingsuitstel.

132 Koninklijk besluit van 16 december 2020 tot uitvoering van art. 15 van de wet van 24 november 2020 met het oog 
op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

133 De maatregel werd ook toegekend aan toeleveranciers die niet aan de btw zijn onderworpen; in dit geval moest de 
loonmassa met 65 % zijn verminderd.

134 De doelgroep was dan ook zeer klein. Eind april 2021 zouden er maar 604 aanvragen zijn geweest, waarvan 558 op 
basis van een omzetdaling van 65 %. 358 van die 558 aanvragen (of dus 64,2 %) gaven een correcte daling aan.

135 Voor de maanden juli, augustus en september 2020 werd aldus de omzet van het tweede kwartaal 2020 vergeleken 
met het tweede kwartaal 2019. Voor juni 2020 werd uitzonderlijk het tweede kwartaal 2020 vergeleken met het 
tweede kwartaal in 2019.

136 De Inspectie van Financiën maakte op 9 juni 2020 dezelfde opmerking.
137 Via het tweede luik kan men voortaan alleen een uitkering krijgen op basis van een omzetdaling van minstens 40 %.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/16/2020205401/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/12/16/2020205401/justel
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Het voorbeeld van de vereiste daling in omzet of loonmassa toont aan dat de uitwisseling 
van informatie over de mate waarin de verschillende steunmaatregelen worden gebruikt 
naargelang van de gehanteerde voorwaarden, nuttig kan zijn om het beleid bij te sturen. 
Het  Rekenhof  heeft  echter  geen  aanwijzingen  dat  een  dergelijke  gegevensuitwisseling 
effectief  heeft  plaatsgevonden.  Zoals  ook  al  aangegeven  in  hoofdstuk  3, werd maar  een 
beperkte  organisatiestructuur  uitgewerkt  voor  de  coördinatie  en  de  (bij)sturing  van  de 
socio-economische steunmaatregelen. Het gevolg daarvan is dat een aantal interessante 
ideeën over voorwaarden niet werden gedeeld en dus ook niet breder werden toegepast.

Zo werden bij de fiscale steunmaatregelen ‘carry-back’, ‘wederopbouwreserve’, ‘tax 
shelter KMO’ en ‘tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing’ 
vennootschappen die verbonden zijn met ondernemingen in belastingparadijzen, al vrij 
vroeg uitgesloten. Ook vennootschappen die voor meer dan 100.000 euro betalingen deden 
aan ondernemingen in belastingparadijzen werden uitgesloten (in zover deze betalingen 
niet economisch of financieel konden worden verantwoord)138. Deze uitsluitingen werden 
echter niet doorgetrokken naar de niet-fiscale steunmaatregelen. In juli 2020 kwam er dan 
wel een Europese aanbeveling om geen financiële steun te verlenen aan ondernemingen met 
banden met belastingparadijzen.

Bij de vermelde fiscale maatregelen werden ook de vennootschappen uitgesloten die 
dividenden uitkeerden, eigen aandelen inkochten, een kapitaalvermindering of elke andere 
vermindering van het eigen vermogen doorvoerden. Ook bij de RSZ-bijdragevermindering 
voor de reissector werd een gelijkaardige voorwaarde opgenomen139. Het lijkt inderdaad 
controversieel dat geld zou worden onttrokken aan een onderneming op een moment 
dat de overheid diezelfde onderneming ondersteunt om haar kansen op faillissement 
te verminderen. Opnieuw werd deze logica echter niet doorgetrokken naar alle socio-
economische steunmaatregelen.

Een andere interessante voorwaarde die misschien breder had kunnen worden toegepast, 
is het behoud van tewerkstelling. Zo werd de toekenning van de fiscale maatregel 
‘wederopbouwreserve’ gekoppeld aan een tewerkstellingsvoorwaarde. Als in 2022-2024 een 
wederopbouwreserve wordt aangelegd, dan zal telkens moeten worden nagegaan of het 
bedrag van de bezoldigingen in het jaar van de aanleg niet lager is dan 85 % van de loonlasten 
in 2019. Voor de RSZ-bijdragevermindering voor werkgevers uit de reissector moest de 
werkgever zich onder andere engageren om alle werknemers tussen 1 april 2021 tot en met 
30 juni 2021 ononderbroken in dienst te houden. Dit gold echter niet voor de werknemers 
die zelf ontslag namen of bij een ontslag om dringende redenen. Ook bij de eerste federale 

138 De Raad van State merkte bij deze voorwaarden, gelet op de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, wel 
op dat bij de belastingmaatregelen ter voorkoming en bestrijding van fraude het evenredigheidsbeginsel vereist 
dat de belastingplichtige in de gelegenheid wordt gesteld het tegenbewijs te leveren en dat daarom de regelgever 
het gebruik van onweerlegbare wettelijke vermoedens in belastingaangelegenheden het best zou heroverwegen 
(o.a. advies nr. 67.433/3 van 27 mei 2020). De regering voerde echter geen aanpassingen door.

139 De werkgever mag in 2021 geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders, geen bonussen uitkeren aan de leden 
van de raad van bestuur en aan de directie van de onderneming of eigen aandelen inkopen.

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67433.pdf#search=67433
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waarborgverlening was het behoud van de tewerkstelling een criterium bij de beoordeling 
van het dossier, maar alleen voor de aanvragen boven 50 miljoen euro140.

4.2 Controle

Het  Rekenhof  voerde  een  eerste  onderzoek  naar  de  wijze  en  de  mate  waarin  de 
controlediensten het toezicht op de rechtmatigheid van de toegekende steun organiseren. 
Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan de mate waarin deze diensten over voldoende 
informatie en middelen beschikken om dergelijke controles te kunnen uitvoeren.

Het Rekenhof stelt vast dat het voor veel van de onderzochte steunmaatregelen nog te vroeg 
is om de controleaanpak te beoordelen. Voor heel wat steunmaatregelen wordt de controle 
immers pas later georganiseerd omdat de steun op het ogenblik van de audit nog steeds 
kon worden aangevraagd. Daarnaast zijn er ook steunmaatregelen waarvoor geen extra 
voorwaarden en aanvullende controles noodzakelijk zullen zijn (zie punt 4.1.2.1).

Zo zijn de fiscale steunmaatregelen ‘carry-back,’ ‘wederopbouwreserve’141 en ‘tijdelijke 
vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing’ gekoppeld aan een aangifte in de 
personen- of vennootschapsbelasting in 2021 of zelfs later. De controles gebeuren bijna nooit 
in het jaar van de aangifte, maar op een later ogenblik en altijd binnen de aanslagtermijn 
van in principe drie jaar (uitzonderlijk vijf of soms zelfs zeven jaar). Ze hangen bovendien af 
van het jaarlijkse werkplan (selectie), dat wordt opgesteld na datamining en risicoanalyse. 
De bevoegde controledienst behoudt wel altijd de mogelijkheid een dossier alsnog te 
controleren, ook als het niet werd opgenomen in een centrale selectie.

Ook de federale waarborgregelingen kunnen nog niet worden gecontroleerd omdat 
de definitieve gewaarborgde verliezen pas op 30 juni 2023 bekend zullen zijn voor de 
eerste waarborgregeling en op 30 juni 2025 voor de tweede. Momenteel kunnen de 
kredietinstellingen alleen voorschotten aanvragen, op basis van hun inschatting van de 
toekomstige verliezen op de verleende kredieten. Een eventueel te hoog ontvangen voorschot 
in de loop van 2021 kan dus nog altijd later worden rechtgezet, door terugstorting, zonder 
dat er sprake was van oneigenlijk gebruik. Dat vermindert aanzienlijk het nut van controles 
in de tussenliggende jaren.

Ook de steunmaatregelen die externe partijen hebben toegekend, zoals de OCMW’s of de 
meewerkende instellingen van de sociale zekerheid, hebben een specifieke aanpak. In dit 
geval is respectievelijk de POD Maatschappelijke Integratie en de betrokken OISZ (bv. het 
RIZIV) afhankelijk van de wederzijdse samenwerking met en de gegevensaanlevering door 
de externe partij. Op het moment van de audit was er nog te weinig informatie beschikbaar 
om deze controleaanpak al te kunnen beoordelen.

140 Ministerieel besluit van 29 april 2020 ter uitvoering van art. 8, § 2, van het KB van 14 april 2020 tot toekenning van 
een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op 
de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in art. 8, § 1, 1, 
art. 3, 6°.

141 Voor de maatregel ‘wederopbouwreserve’ moet de wet nog worden aangevuld met een koninklijk besluit tot 
vaststelling van het specifieke formulier dat moet worden ingevuld voor de belastingaangifte.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/29/2020041034/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/29/2020041034/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/29/2020041034/justel
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Zo moeten OCMW’s het gebruik van de extra federale financiële steun pas via hun 
jaarverslag 2022 verantwoorden. Wat betreft de tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor 
primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers en de aanvullende crisisuitkering aan 
sommige als arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten is de 
impact op de controles die de ziekenfondsen en het RIZIV zullen moeten uitvoeren, nog 
niet bekend.

Door dat alles blijven de onderstaande vaststellingen van het Rekenhof noodgedwongen 
beperkt tot een aantal administraties en instellingen waarvoor het al voldoende informatie 
over de impact van de steunmaatregelen op de organisatie van de controles kon verkrijgen.

4.2.1 Organisatie van de controle

4.2.1.1 RVA
Bij de RVA vereisten zowel de gezondheidsmaatregelen als de versoepelde voorwaarden van 
de tijdelijke werkloosheid verregaande ingrepen in de controlemethoden, op organisatorisch, 
procedureel en inhoudelijk vlak.

Bij een gewoon dossier moet een tijdelijk werkloze werknemer uiterlijk op het einde 
van  de  tweede maand  volgend  op  de maand waarin  hij  tijdelijk werkloos werd,  via  zijn 
uitbetalingsinstelling  (ABVV, ACLVB, ACV of HVW) bij de RVA een uitkeringsaanvraag 
indienen. Dat gebeurt via een ondertekend formulier, samen met een elektronische aangifte 
van sociaal risico142 betreffende de tijdelijke werkloosheid die uitgaat van de werkgever. De 
RVA beslist daarna over het recht op een uitkering (bv. op basis van het bestaan van een 
voldoende aantal gewerkte dagen, in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische 
redenen) en het bedrag ervan. De uitbetalingsinstelling betaalt vervolgens maandelijks 
op basis van een controleformulier dat de werknemer tijdens de maand moet bijhouden143 
en een elektronische aangifte van sociaal  risico door de werkgever met de dagen en het 
aantal uren waarop de werknemer tijdens de maand tijdelijk werkloos werd gesteld. De 
uitbetalingsinstelling wordt ook geacht sommige aspecten van het regime van tijdelijke 
werkloosheid te controleren (erkenning van een situatie van overmacht door de RVA, het 
bestaan van de vereiste mededelingen aan de RVA in geval van economische werkloosheid). 
De RVA gaat tot slot na of de betaling door de uitbetalingsinstelling correct was.

Tijdens  de  coronacrisis  werd  grondig  van  deze  procedure  afgeweken  om  de 
uitbetalingsinstellingen de mogelijkheid te geven het massale aantal steunaanvragers 
zo snel mogelijk uit te betalen. Zo werd de werknemer vrijgesteld van de verplichte 
indieningstermijn  en  hoefde  hij  niet  het  voldoende  aantal  arbeidsdagen  aan  te  tonen, 
geen  papieren,  door  hem  ondertekende,  aanvraag  in  te  dienen144 en geen controlekaart 
bij te houden. De uitbetalingsinstelling kon louter op basis van de elektronische 
aangifte  van  sociaal  risico  uitgaande  van  de  werkgever  betalen,  zonder  dat  de  RVA 

142 Een sociaal risico is een gebeurtenis waardoor de sociale positie van een werknemer onverwacht wijzigt: een 
ontslag, tijdelijke werkloosheid, langdurige ziekte, een arbeidsongeval enz. De gebruiker van deze toepassing is de 
werkgever (of zijn mandataris) die een aangifte van sociaal risico opstelt voor een werknemer die in een dergelijke 
situatie terechtkomt.

143 Waarop beletsels voor de vergoedbaarheid, zoals werk of ziekte, moeten worden vermeld en waardoor tijdens de 
maand ook controle op zwartwerk mogelijk is.

144 De uitbetalingsinstelling kon de aanvraag, die elektronisch kon verlopen, zelf ondertekenen.
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de  situatie  van  overmacht  vooraf  moest  erkennen  of  dat  instelling  moest  nagaan  in 
hoeverre de verplichtingen inzake kennisgeving van economische werkloosheid werden 
gerespecteerd. Doordat werknemers geen controlekaart hoefden bij te houden, konden de 
uitbetalingsinstellingen bij de betaling geen rekening houden met tewerkstellingen die van 
invloed waren op het recht op uitkeringen als tijdelijk werkloze en waren op het terrein 
geen gerichte controles naar zwartwerk meer mogelijk. De termijnen waarbinnen de RVA 
de betalingen moest controleren, werden eveneens versoepeld.

Door het grote aantal dossiers en de vereenvoudigde procedure moest de RVA vanaf het 
begin van de pandemie zijn controlebeleid strategisch en operationeel volledig anders 
invullen  en  nadien,  door  de  voortdurende  aanpassingen  in  de  regelgeving,  stelselmatig 
bijsturen. Hij  gaf  daarbij  absolute  prioriteit  aan  de  controles  op  tijdelijke werkloosheid. 
De vereenvoudigde procedure leidde ertoe dat bepaalde controles (onder meer door de 
uitbetalingsinstellingen bij de betaling) moesten worden omgezet in controles door de RVA 
achteraf (bv. controles op tewerkstellingen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid 
op basis van de gegevensbank Dimona145, controles op de correctheid van de ingeroepen 
tijdelijke  werkloosheid  wegens  overmacht  enz.).  Om  gericht  te  kunnen  controleren, 
werd  gestart  vanuit  een  risicoanalyse  waarbij  de  verschillende  frauderisico’s  werden 
geïnventariseerd en de detectiebron per risico werd bepaald. Een van de belangrijkste 
detectiemiddelen was  het  selecteren  van  potentiële  fraudedossiers  via  datamatching  en 
datamining. Daartoe moest de RVA zijn gegevenskruisingen snel uitbreiden. Daarnaast 
startten vele onderzoeken vanuit klachten over oneigenlijk gebruik die werden ingediend 
bij het centraal Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie of bij de RVA zelf. Ten slotte heeft de 
RVA ook de nodige contacten gelegd met andere instellingen, partners, stakeholders enz. 
en van hen informatie ontvangen (soms op hun initiatief) die bruikbaar was voor verdere 
fraudeonderzoeken.

Om de sociaal inspecteurs en administratieve medewerkers maximaal te ondersteunen bij 
deze  veranderingen, werden  verscheidene  instructies  en  checklists  opgemaakt  zodat  de 
onderzoeken makkelijker en efficiënter konden worden gevoerd.

4.2.1.2 RSVZ
In  het  stelsel  van  de  zelfstandigen  kennen  de  socialeverzekeringsfondsen  (inclusief  de 
Nationale Hulpkas) de steunmaatregelen toe. Door de versoepeling van de toekenningsregels 
werd de voorafgaande controle beperkt tot die gegevens waarover de fondsen zelf beschikten 
of waar ze toegang toe hadden (de hoedanigheid van de zelfstandige, rijksregisternummer 
enz.),  de  aanvraag  en  de mee  aangeleverde  stukken,  inclusief  de  verklaring  op  eer.  De 
controle nam geleidelijk aan wel toe, zodra de aanvragers meer stukken moesten indienen 
doordat de voorwaarden verstrengden.

Zo volstond voor de coronamaatregelen bij het overbruggingsrecht en de 
ouderschapsuitkering voor zelfstandigen, een aanvraagformulier, eventueel alleen 

145 De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever 
iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is 
verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.
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ondertekend door een boekhouder, en een verklaring op eer146. Om het betalingsuitstel van 
de sociale bijdragen aan te vragen, werd geen typeformulier opgesteld en waren ook geen 
specifieke attesten of certificaten vereist. Wél moest de aanvraag worden gemotiveerd, met 
minstens een duidelijke toelichting en een verklaring op eer over de moeilijkheden die de 
aanvrager ondervond.

Gezien de risico’s op misbruik vroeg het RSVZ vanaf het begin aan de socialeverzekerings-
fondsen om waakzaam te zijn voor nieuwe aansluitingen of voor veranderingen in NACE-
codes die onmiddellijk werden gevolgd door de aanvraag van een crisisoverbruggingsrecht. 
Het  vroeg  de  fondsen  ook  mogelijke  misbruiken  te  melden  aan  de  directie  Eerlijke 
Concurrentie (ECL). Deze directie binnen het RSVZ is belast met preventie, de begeleiding 
van zelfstandigen en de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping (een zogenaamde 
‘derdelijnscontrole’). De meldingsprocedure bij de directie ECL werd ook regelmatig 
uitgebreid147 en geformaliseerd. Vanaf midden 2020 werden, mede op basis van adviezen 
van het ABC148,  de  controles  achteraf  op  de  coronamaatregelen  ‘overbruggingsrecht’ 
verder uitgebouwd. Rekening houdend met de geïnventariseerde vormen van oneigenlijk 
gebruik en op basis van de gegevens in de beheerssystemen van het RSVZ, identificeert de 
directie ECL mogelijke anomalieën, die ze voor verder onderzoek aan de fondsen bezorgt 
of zelf onderzoekt. De fondsen geven vervolgens ook zelf gevallen van mogelijk misbruik 
door aan de directie ECL. In de eerste helft van 2021 kwam de controle vervolgens in een 
stroomversnelling terecht, met de introductie van geautomatiseerde fraude-indicatoren bij 
de fondsen, op basis waarvan zij actie kunnen ondernemen. Daarnaast leverden zij gegevens 
van zelfstandigen aan die een overbruggingsrecht aanvroegen op basis van een omzetdaling 
van 40 %, zodat de directie ECL deze daling kon verifiëren met de btw-gegevens. In beide 
gevallen  betreft  het  echter  controles  op  het  nieuwe  systeem  van  coronamaatregelen 
‘overbruggingsrecht’, waarvan twee van de drie luiken pas op 1 januari 2021 in voege traden.

In 2020 en tijdens de eerste twee maanden van 2021 begon de directie ECL voor de 
coronamaatregelen  ‘overbruggingsrecht’  respectievelijk  al  2.942  en  2.087  onderzoeken. 
De  tabel  hieronder  toont  aan  dat  de  socialeverzekeringsfondsen  hiervoor  niet  de  enige 
bron waren. Het onderzoek van een dossier kan uitmonden in een specifiek advies voor de 
fondsen over dat dossier, een interne doorverwijzing naar andere diensten van het RSVZ 
(bv. voor de mogelijke heffing van een administratieve boete) of het arbeidsauditoraat.

146 Bij het crisisoverbruggingsrecht ‘vrijwillige onderbreking’ moest vanaf 1 juli 2020 het verband met 
COVID-19 omstandig worden aangetoond.

147 Bijvoorbeeld personen die willen aansluiten zonder in het bezit te zijn van een verplichte beroepskaart.
148 Advies van het ABC van 12 juni 2020 over de opsporing en controle van het oneigenlijk gebruik van het 

crisisoverbruggingsrecht. Deze werkwijze werd ook herhaald in de latere adviezen over het overbruggingsrecht.
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Tabel 2 –  Aantal opgestarte onderzoeken door de directie ECL, volgens oorsprong van de gegevens

Oorsprong van de gegevens voor het onderzoek 2020 2021
(2 maanden)

Socialeverzekeringsfondsen 1.019 229

Verificatie (analyse gegevens) 1.017 1.675

RSVZ (andere diensten) 566 73

Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie 275 19

Andere instellingen 60 70

Auditoraat 5 21

Subtotaal 2.942 2.087

Totaal 5.209

Bron: directie ECL (RSVZ)

Net als de socialeverzekeringsfondsen heeft ook de directie ECL moeite om de elementen 
te controleren die niet meteen af te leiden zijn uit het aanvraagdossier (meestal niet meer 
dan een verklaring op eer), bijvoorbeeld als ze het oorzakelijke verband moet nagaan tussen 
de COVID-19-pandemie en de noodzaak tot onderbreking of een omzetdaling. Daarnaast 
konden ook geen controles ter plaatse worden georganiseerd en waren effectieve sluitingen 
achteraf nog moeilijk te verifiëren.

De  gegevensanalyses  die  de  directie  ECL  uitvoert,  vereisen  bovendien  stabiele  en 
betrouwbare data, waarvoor het RSVZ afhankelijk  is van de socialeverzekeringsfondsen. 
Voor de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ werd alvast al actie ondernomen om de 
kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Voor de ouderschapsuitkering voor zelfstandigen 
ontbreken echter nog gedetailleerde gegevens, waardoor gegevensanalyse vooralsnog niet 
mogelijk is. Ook voor het betalingsuitstel van de sociale bijdragen zijn geen detailgegevens 
voorhanden. Hoewel voor deze laatste maatregel uiteindelijk geen voorwaarden moesten 
worden  gecontroleerd,  is  opvolging  niettemin  noodzakelijk.  Ook  de  gegevensanalyses 
kunnen nog verder worden verfijnd, onder andere door data te kruisen.

Een ander belangrijk aspect in de controlestrategie is het toezicht op de werking 
van  de  socialeverzekeringsfondsen  door  de  directie  Externe  Audit  van  het  RSZV  (de 
‘tweedelijnscontrole’). In 2020 besloot het RSVZ echter om alle lopende en geplande 
auditopdrachten van deze directie op te schorten om prioriteit te kunnen geven aan 
de  ondersteuning  van  de  fondsen  en  de  zelfstandigen,  aan  ad-hoccontroles  naar  het 
respecteren van bepaalde richtlijnen en aan de opvolging van de kwaliteit van de informatie 
en de documenten die de socialeverzekeringsfondsen aan de zelfstandigen bezorgen149. Het 
Toezichtscomité150 besliste op 30 maart 2021 dat hierop in 2021 verder zou worden ingezet, 

149 Onder andere via diverse ad-hoccontrole- en analyseopdrachten bij de socialeverzekeringsfondsen: nazicht van de 
websites, controle op het respecteren van de tijdige betaling, analyse van de aangeleverde cijfergegevens enz.

150 Het Toezichtscomité binnen het RSVZ bestaat uit twee regeringscommissarissen en twee onafhankelijke leden. 
Het waakt over de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit van de directie Externe Audit van het RSZV.
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maar met meer aandacht voor bepaalde anomalieën151. Wat de correcte toekenning van de 
steunmaatregelen betreft,  liet de directie Externe Audit weten een overkoepelende audit 
te  zullen  opstarten  bij  alle  socialeverzekeringsfondsen  zodra  de  pandemie  beter  onder 
controle is.

4.2.1.3 RSZ
In  tegenstelling  tot  het  RSVZ  kende  de  RSZ  zelf  de meeste  van  de  door  het  Rekenhof 
onderzochte steunmaatregelen toe, op basis van aanvragen die het zelf behandelde. Het 
zette daarbij enerzijds, waar mogelijk, in op controles vooraf bij alle aanvragen of een deel 
ervan,  en  anderzijds  op  controles  achteraf, waarbij  de  controles, waar mogelijk, werden 
geautomatiseerd.

Voor de steunmaatregel ‘betalingsuitstel sociale bijdragen’ kende de RSZ het uitstel dat 
verplicht gesloten ondernemingen aanvroegen, toe na een geautomatiseerde voorafgaande 
controle van de voorwaarden. Hij baseerde zich daarvoor op de door hem gekende NACE-
codes en de diverse ministeriële besluiten met dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus te beperken. Voor het uitstel dat vrijwillig gesloten ondernemingen 
aanvroegen op basis van een verklaring op eer, controleerde de RSZ selectief of de werkgever 
daadwerkelijk alle activiteiten had stopgezet152. Voor het uitstel verleend aan ondernemingen 
met een verminderde activiteit werden vanaf september 2020 ad-hoccontroles a posteriori 
opgezet, nadat de RSZ de btw-gegevens van de FOD Financiën had ontvangen waarmee hij 
de daling van de omzet kon verifiëren. Hieruit bleek dat uiteindelijk heel wat ondernemingen 
niet aan die voorwaarde voldeden (zie punt 4.1.2.4). Als de aanvraag werd gebaseerd op een 
daling van de loonmassa, beschikte de RSZ zelf over de nodige gegevens om te controleren.

Ook bij de steunmaatregel ‘minnelijke afbetalingsplannen’ hanteerde de RSZ een 
geautomatiseerde controle, maar dan op basis van een risicoanalyse waarin verschillende 
informatiebronnen werden gebruikt, zoals boekhouddocumenten verstrekt door de 
werkgever (vermindering van bestellingen of verkoop, onbetaalde schulden enz.), de 
vermindering van de activiteit (stopzetting van leveranciers, aantal zieke werknemers enz.) 
of gegevens over het betalingsgedrag (correcte betaling van bijdragen, zaakvoerder die al 
betrokken was bij een eerder faillissement enz.).

Aan de andere kant kan de RSZ de naleving van de voorwaarden bij enkele onderzochte 
socio-economische  steunmaatregelen,  zoals  de  aanvulling  op  de  tijdelijke  werkloosheid 
en de compensatiepremie voor toeleveranciers, moeilijk controleren doordat een duidelijk 
wettelijk kader ontbreekt, de controles heel arbeidsintensief zijn enz. (zie punt 4.1.2.2).

151 Het betreft een volledig of steekproefsgewijs onderzoek van specifieke anomalieën gedetecteerd op basis van 
uitzonderingslijsten en de uitbouw van gerichte controles van bepaalde specifieke (beroeps)categorieën van 
zelfstandigen (controle van mogelijke anomalieën bij de vrijwillige sluiting van minstens zeven opeenvolgende 
kalenderdagen, overbruggingsrecht uitgekeerd zonder aansluiting, controle van dubbele betalingen enz.). Op 
30 juni 2021 liepen de meeste controles nog of moest de steekproef nog worden uitgebreid naar de volledige 
uitzonderingslijst.

152 De RSZ voerde controles uit bij alle werkgevers met een personeelsbestand tussen de 20 en 499 werknemers en bij 
een steekproef van 10 % van de werkgevers met minder dan 20 werknemers. Tussen 4 mei en 15 juni 2020 werden 
2.116 werkgevers onderzocht. Bij 310 hiervan was de activiteit niet stopgezet en breidde de RSZ het onderzoek uit 
tot het nazicht van het criterium ‘daling van de omzet of de loonmassa met minstens 65 %’, waardoor uiteindelijk 
212 werkgevers werden geschrapt. Een bijkomende controle van 8 grotere werkgevers (meer dan 499 werknemers) 
geselecteerd op basis van btw-gegevens en het aandeel tijdelijke werkloosheid, leidde niet tot aanpassingen.
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4.2.1.4 Consumptiecheques
Naast de al vermelde voorwaarde dat de consumptiecheques alleen konden worden gebruikt 
voor micro-ondernemingen in de sport- en cultuursector, de horeca en kleinhandel, zijn er 
nog tal van andere voorwaarden waaraan moest worden voldaan (niet ter vervanging van 
een vergoeding, niet in speciën, op naam, (aanvankelijk) max. 10 euro per cheque en max. 
300 euro per werknemer, toegekend op basis van een CAO of een individueel akkoord met 
de werkgever).

Hoewel  de  cheques,  die  zowel  op  papier  als  in  elektronische  vorm  kunnen  worden 
uitgegeven,  vrijgesteld  zijn  van  RSZ-bijdragen  en  bedrijfsvoorheffing  en  aftrekbaar  zijn 
als beroepskosten, blijkt de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD 
Werkgelegenheid,  Arbeid  en  Sociaal  Overleg  (WASO)  verantwoordelijk  te  zijn  voor  de 
controle. De FOD WASO gaf echter aan dat hij niet over de nodige informatie beschikt om 
de voorwaarden van deze cheques  systematisch  te kunnen verifiëren. Hij heeft dan ook 
nog geen enkele controle uitgevoerd. Hij wees in dat kader op de financiële gevolgen die 
zich voornamelijk bij de RSZ en de FOD Financiën voordoen. De RSZ wees er op zijn beurt 
op dat het voordeel niet  in de DmfA-aangifte153 moet worden opgenomen en dat hij dus 
evenmin over de nodige informatie beschikt om gericht te kunnen controleren. Hij kan de 
voorwaarden alleen nagaan tijdens globale controles op het terrein.

Aangezien het systeem van de consumptiecheques in een aangepaste versie (een 
coronapremie van 500 euro vanaf 1 augustus 2021)154 wordt voortgezet, moeten dringend de 
nodige afspraken worden gemaakt over wie welke voorwaarden moet controleren en wie 
welke gegevens hiervoor moet aanleveren. De RSZ geeft aan dat in het aangepaste systeem 
wel een bijzondere bijdrage van 16,5 % is verschuldigd waardoor deze premie en de bijdrage 
in de Dmfa moet worden aangegeven. Op die manier kan de RSZ niet alleen het maximaal 
toegekende bedrag controleren maar ook het aantal betrokken werkgevers en werknemers 
en de toegekende premies opvolgen.

4.2.1.5 Evaluatie van de controleaanpak
De  urgentie  van  de  situatie  leidde  vaak  tot  vrij  soepele  aanvraagregels  voor  de  steun, 
bijvoorbeeld via  een verklaring op eer, waarbij weinig  tot  geen verantwoordingsstukken 
moesten worden ingediend. Waar mogelijk hebben de onderzochte administraties en 
instellingen  wel  geprobeerd  om  vooraf  controles  in  te  voeren,  ofwel  algemeen,  ofwel 
selectief op basis van een steekproef of van vermoedens van oneigenlijk gebruik of zelfs 
fraude. Omdat dit niet  altijd mogelijk was, kwam de nadruk meer en meer  te  liggen op 
controles  achteraf  op  basis  van  een  risicoanalyse  en/of  gegevensanalyse.  Het  Rekenhof 
merkt op dat deze werkwijze, gegeven de omvang van de toegekende steun, het mogelijk 
maakt om alsnog op een efficiënte wijze eerder onterecht toekende steun te identificeren 
en terug te vorderen. Voorwaarde is wel dat deze werkwijze verder wordt uitgebouwd en dat 
de administraties en instellingen, over de bestuursniveaus heen, optimaal hun gegevens en 
informatie (bv. fraudevaststellingen) met elkaar delen.

153 DmfA staat voor Déclaration multifonctionelle/multifunctionele Aangifte. Het bevat de loon- en arbeidstijdgegevens 
van alle werknemers die bij een werkgever in dienst zijn gedurende een bepaald kwartaal.

154 Zie het koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19 quinquies van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/07/21/2021203680/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/07/21/2021203680/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/07/21/2021203680/justel
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Het voorbeeld van de consumptiecheques toont aan dat zeker niet in alle gevallen al een 
degelijke controle werd voorbereid of uitgebouwd. Los van het gegeven dat voor dit voorbeeld 
nog een beslissing moet worden genomen, zouden eventuele lacunes verder moeten worden 
opgespoord en geremedieerd. Daartoe zouden per steunmaatregel alle voorwaarden en de 
bestaande controlemethode kunnen worden gedocumenteerd. Vervolgens kan dan op basis 
van  een  risicoanalyse  (financieel  belang,  kans  op misbruik…)  de  controleaanpak  verder 
worden verfijnd.

Het Rekenhof wijst ook op het belang van een goed toezicht op de meewerkende instellingen 
bij de sociale zekerheid. Zij moeten immers in eerste instantie de steunmaatregelen correct 
toekennen. Een dergelijk toezicht is noodzakelijk opdat alle instellingen de regels en de 
gewenste controles zo uniform mogelijk zouden toepassen om alle betrokkenen gelijk te 
behandelen en onterecht toegekende steun te identificeren en terug te vorderen. Terwijl een 
uitstel van dit toezicht aanvankelijk nog aanvaardbaar was vanwege de omstandigheden, is 
het aangewezen om dit nu op te starten.

4.2.2 Beschikbaarheid van gegevens
Veel  steunmaatregelen  zijn  gebaseerd  op  voorwaarden  waarvoor  de  administratie  of 
instelling niet  altijd  zelf  over  de  nodige  gegevens  beschikt  om  ze  te  kunnen  toepassen: 
btw-gegevens om een omzetdaling aan te  tonen,  informatie over het aantal werknemers 
in dienst, het gebruik van de coronamaatregel ‘tijdelijke werkloosheid’ enz. Dat verhoogt 
het belang van een flexibele toegang tot externe gegevens, zo mogelijk uit een authentieke 
bron, zowel bij de toekenning van de steun als bij de  latere controle ervan. Zoals eerder 
aangehaald,  heeft  de  urgentie  van  de  situatie  geleid  tot  een  verschuiving  van  controles 
vooraf naar controles achteraf.

Bij de OISZ is de gegevensdeling al vrij sterk uitgebouwd dankzij de Kruispuntbank van 
de  Sociale  Zekerheid  (KSZ). Via  de KSZ kunnen die  instellingen  en ook  enkele  federale 
overheidsdiensten op basis van strikte machtigingen gegevens uitwisselen. Ook actoren 
buiten de sociale zekerheid, onder andere regionale administraties, kunnen op basis van 
dergelijke machtigingen een beroep doen op de gegevens. Het Rekenhof stelt vast dat naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie een aantal bijkomende machtigingen tot raadpleging 
of  uitwisseling  van  gegevens  werden  toegekend,  vooral  aan  regionale  administraties155. 
Die toegang/overdracht was noodzakelijk omdat veel regionale steunmaatregelen werden 
toegekend op basis van de hoedanigheid van zelfstandige, het al dan niet ontvangen van 
bepaalde  federale  steun,  het  niveau  van  tewerkstelling  enz.  De  regio’s meldden  daarbij 
soms moeilijkheden om tijdig de nodige protocollen en voorbereidingen klaar te hebben 
om zo de noodzakelijke gegevensstromen tijdig te realiseren156. Daardoor werd soms zelfs 
steun  zonder  enige  controle  vooraf  toegekend.  Soms  beschikten  ook  de  OISZ  zelf  niet 
over alle gegevens, wat zelfs tot onderlinge moeilijkheden leidde. Daarnaast bestaan ook 
steunmaatregelen waarvoor nog geen stappen tot gegevensuitwisseling werden gezet. 
Volgens het Rekenhof had een betere voorbereiding en overleg een deel van deze problemen 

155 Zie de website van de KSZ: https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/ksz-versus-covid-19.
156 Zo vereist de uitwisseling van sociale persoonsgegevens een voorafgaandelijke beraadslaging van het federale 

Informatieveiligheidscomité. Dat comité, opgericht bij wet van 5 september 2018, heeft o.a. als opdracht 
beraadslagingen te verlenen, functionarissen voor gegevensbescherming te ondersteunen en goede praktijken te 
formuleren.

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/ksz-versus-covid-19
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kunnen vermijden. De coördinatie van de steunmaatregelen had echter geen prioriteit (zie 
ook punt 3.1).

Een aantal steunmaatregelen voor ondernemingen (inclusief zelfstandigen) in het 
Waals Gewest verwees naar de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’. Vertragingen 
in de toekenning van die steun en fouten in de codering ervan zouden hebben geleid tot 
het niet toekennen of de latere uitbetaling van Waalse premies157. Ook het RIZIV en de 
ziekenfondsen zouden hierdoor moeilijkheden ondervonden hebben bij de controle op de 
eventuele cumulatie van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, retroactief verhoogd met 
een aanvullende crisisuitkering, met het crisisoverbruggingsrecht158. Daartegenover staat 
dat ook de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ zelf belangrijke aanpassingen en 
inspanningen vergden van zowel het RSVZ als de socialeverzekeringsfondsen en het niet 
altijd evident was om snel betrouwbare gegevens hierover te kunnen aanleveren.

Omgekeerd deelden de regionale bestuursniveaus aanvankelijk weinig gegevens met de 
federale instellingen. De reden hiervoor was dat de regionale steun geen beletsel vormde 
voor  de  toekenning  van  vele  federale  steunmaatregelen,  zeker  niet  op  het  vlak  van  de 
sociale zekerheid. Niettemin werd eind 2020 en begin 2021 alsnog gewerkt aan wederzijdse 
gegevensuitwisselingen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude. Hierdoor zouden 
enerzijds  de  controles  op  bepaalde  vormen  van  fraude  kunnen  worden  opgedreven  en 
anderzijds de  identificatiegegevens  van de  fraudeurs kunnen worden uitgewisseld. Door 
deze late opstart zullen ook de controles die hieruit (kunnen) voortvloeien pas later op 
kruissnelheid komen.

De FOD Financiën maakt geen deel uit van het eerder vermelde netwerk van de KSZ. Toch 
heeft ook die FOD al diverse gegevensuitwisselingen gerealiseerd met zowel de OISZ (bv. de 
uitwisseling van btw- en inkomstengegevens) als de regionale overheidsdiensten. Ook hier 
stelde het Rekenhof nog tekortkomingen vast.

Bij de maatregel ‘tijdelijke vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing’ moet de 
werkgever gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen een 
beroep hebben gedaan op de maatregel ‘tijdelijke werkloosheid’. De FOD Financiën beschikte 
echter niet over de nodige protocollen en machtigingen om via de KSZ inzage te krijgen in 
de gegevens over de tijdelijke werkloosheid om zo die voorwaarde van 30 kalenderdagen 
geautomatiseerd te kunnen controleren en vervolgens tot selectieve controles te kunnen 
overgaan159.

157 Dit had ook tot gevolg dat verscheidene beroepen werden ingesteld bij de Raad van State tegen beslissingen 
tot weigering van overheidssteun op grond van de niet-naleving van de voorwaarden met betrekking tot het 
crisisoverbruggingsrecht. De Waalse overheid verifieerde de situatie van de verzoekers die beroep instelden en 
bekeek zo nodig de weigeringsbeslissing opnieuw. Het valt echter niet uit te sluiten dat andere verzoekers in 
dezelfde situatie maar zonder dat ze beroep instelden, ten onrechte werden uitgesloten.

158 Op basis van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 13 van 27 april 2020 werd een cumulatie tussen beide 
uitkeringen retroactief vanaf 1 maart 2020 verboden. Om praktische redenen werd de cumulatie voor de 
maanden maart en april 2020 wel toegestaan.

159 De FOD Financiën beschikt wel over een toegang om de gegevens individueel te consulteren, maar dat maakt de 
controles zeer arbeids- en tijdsintensief en dus inefficiënt.
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Om de Vlaamse steunmaatregelen te kunnen controleren, had het Vlaams Agentschap 
Innoveren & Ondernemen (VLAIO) nood aan gegevens van de FOD Financiën. Door de 
juridische aspecten van deze gegevensuitwisseling (o.m. de GDPR-wetgeving) verliep de 
uitwisseling heel moeizaam. De teksten van het akkoord werden meermaals aangepast 
en uitgewisseld, waardoor het protocol met de FOD Financiën pas na 9 maanden, op 
25 januari 2021, tot stand kwam.

Naast de ontbrekende gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en -instellingen 
kunnen  er  ook  andere  problemen  rijzen,  omdat  de  gegevens  te  weinig  betrouwbaar, 
onvolledig of moeilijk toegankelijk zijn. Dat blijkt uit de volgende voorbeelden:

Bij de fiscale maatregel ‘carry-back’ werden op 18 maart 2020 de ondernemingen in 
moeilijkheden160 uitgesloten. De administratie had echter geen lijst van ondernemingen 
die onder deze definitie vielen. Bovendien wordt een faillissement in de praktijk soms met 
terugwerkende kracht geregistreerd. Hierdoor is het complex om bedrijven te identificeren 
die, als gevolg van verliezen, hun netto-actief hebben zien dalen tot minder dan de helft 
van het vaste gedeelte van hun maatschappelijk kapitaal. Ook is dit laatste punt bijzonder 
moeilijk te relateren aan één specifieke datum. Bovendien kan het ondernemingen ertoe 
aanzetten om hun activa vóór die datum te herwaarderen om alsnog van de steunmaatregel 
te kunnen genieten.

Voor de eerste federale waarborgregeling sloten de Thesaurie, de Nationale Bank en de 
financiële sector op 26 mei 2020 een informatieprotocol af, maar dat bleek te beperkt te 
zijn. Zo worden niet alle gegevens verzameld die nodig zijn opdat de Thesaurie zou kunnen 
nagaan of een kredietinstelling een bepaald krediet wel via een staatswaarborg kon laten 
garanderen (zoals informatie over de liquiditeitsbehoeften voor de komende twaalf of 
achttien maanden, inclusief diegene die al via een verbonden rechtspersoon werden afgedekt, 
over het gebruik van andere instrumenten onder de Tijdelijke Kaderregeling enz.). Het 
bepalen van de juiste garantiepremie en de controle daarop vereist dan weer dat gegevens 
uit databanken kunnen worden gekoppeld (bv. via de Kruispuntbank Ondernemingen), 
terwijl de Thesaurie die koppeling niet zelf kan maken (mede omdat de data die zij van de 
Nationale Bank ontvangt, geanonimiseerd zijn161).

Tot slot wijst het Rekenhof op problemen met de betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de 
gegevens in de KBO zelf. Bepaalde data, zoals NACE-codes, worden door de ondernemingen 
aangeleverd op het ogenblik van hun oprichting. Deze ondernemingen worden echter niet 
aangespoord om de data in de KBO daarna nog up-to-date te houden (aangezien ze daarvoor 
zelfs moeten betalen); als ze dat niet doen, heeft het ook geen gevolgen. De toekenning van 
veel socio-economische steunmaatregelen was echter gebaseerd op die NACE-codes, zowel 
federaal als regionaal. Bijgevolg pasten sommige ondernemingen hun NACE-codes aan, 
terwijl ze voordien niet in de betrokken sector actief waren of zelfs totaal inactief waren (de 
zogenaamde ‘spookbedrijven’) om zo – mogelijk ten onrechte – steun te kunnen aanvragen.

160 Ondernemingen in moeilijkheden in het kader van art. 2, § 1, 4°/2, WIB 92.
161 De gegevens over deze kredieten worden beschouwd als vertrouwelijke informatie waarop het beroepsgeheim 

van toepassing is (artikel 35 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de 
Nationale Bank van België). De waarborgregelingen bevatten geen wettelijke basis waardoor de Nationale Bank 
deze gegevens zonder anonimisering zou kunnen communiceren aan de Thesaurie.
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Om  de  controles  achteraf  te  verbeteren,  wordt  gegevensuitwisseling  uiterst  belangrijk. 
Het Rekenhof beveelt daarom aan dat de resterende missing links zo snel mogelijk worden 
geïdentificeerd. Dat vereist een algemene benadering en strategie over alle bestuursniveaus 
heen, ondersteund met de nodige werkingsmiddelen, om zo snel mogelijk deze ontbrekende 
gegevensstromen tot stand te brengen. Eventueel kan de Sociale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (SIOD) hierin ook een rol spelen (zie ook punt 4.3).

Een ander aandachtspunt bij de uitwerking van die strategie is de problematiek van de 
gegevensspreiding. Zoals al in punt 3.1.2 aan bod kwam, ontbreekt momenteel een centraal 
register waarin alle bestuursniveaus kunnen nagaan welke steun een onderneming heeft 
ontvangen.

4.2.3 Beschikbare middelen
Het  Rekenhof  wil  in  de  eerste  plaats  de  aandacht  vestigen  op  de  organisatorische 
gevolgen  van  de  pandemie  voor  de  betrokken  administraties  en  instellingen  zelf162. 
Ze werden door het spoedeisende karakter van de te nemen steunmaatregelen voor 
enorme uitdagingen geplaatst. Bovendien moesten ook zij de gezondheidsmaatregelen 
respecteren,  waardoor  ze  hun  werkmethoden  moesten  aanpassen.  Daarnaast  moesten 
sommige,  via  hun  inspectiediensten,  ook  actief  meewerken  aan  het  handhaven  van  de 
gezondheidsmaatregelen.  Het  hoeft  geen  betoog  dat  dit  alles  een  impact  had  op  hun 
mogelijkheden om, zeker  in de aanvangsfase, doeltreffende controles op  te zetten en de 
doelstellingen (bv. in de bestuursovereenkomst) te realiseren. Bovendien konden niet altijd 
(onmiddellijk) de nodige middelen worden vrijgemaakt om de extra werklast op te vangen.

Zo werd de werkplanning van de experten bij de RVA frequent grondig gewijzigd opdat 
zij mee zouden kunnen helpen aan de dringende opmaak van nieuwe adviezen en 
instructies. Ook moesten de informaticaprogramma’s en allerhande berekeningsschalen 
in allerijl worden aangepast, waarover vervolgens intern en extern (bv. ten aanzien van 
de uitbetalingsinstellingen en sociale secretariaten) moest worden gecommuniceerd. 
Bovendien waren sommige maatregelen al via de media bekendgemaakt voordat de 
administratie over de juiste draagwijdte ervan werd geïnformeerd. De coronamaatregel 
‘tijdelijke werkloosheid’ had ook tot gevolg dat de focus van de controles moest worden 
verlegd en dat de planning van bepaalde controles noodgedwongen moest worden 
verschoven.

Bij het RSVZ werden alle lopende en geplande auditopdrachten van de directie Externe 
Audit, die toeziet op de socialeverzekeringsfondsen, opgeschort opdat deze directie de 
fondsen zou kunnen begeleiden bij de opstart en verlenging van de socio-economische 
steunmaatregelen en hun klachten zou kunnen behandelen. De onderzoeken van de directie 
ECL naar de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ kwamen bovenop haar klassieke 
taken (aanvragen voor onderzoeken vanwege het arbeidsauditoraat, onderzoek van 
inkomstengegevens, behandeling van klachten van burgers enz.) en de bijkomende taken 

162 De crisis heeft niet alleen een impact gehad op de overheidsadministraties en -instellingen, maar uiteraard ook op 
de meewerkende instellingen die in eerste lijn de steun toekennen of hierin faciliteren. In welke mate de toename 
aan dossiers de kwaliteit van hun controles kan hebben verminderd of de toegenomen werkdruk werd opgevangen 
door bijkomende middelen, werd in deze audit niet onderzocht.
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die deze directie al op zich nam163. Ook andere diensten binnen het RSVZ ondervonden een 
hogere werklast. Hoewel het RSVZ aangaf dat het in 2020 aan alle noden het hoofd kon 
bieden, onder andere door meer efficiëntie en het optimaal gebruik van de middelen, vroeg 
het in 2021 via zijn bevoegde minister aan de regering de machtiging om de beheersbegroting 
te verhogen voor de tijdelijke aanwerving van, in eerste instantie, vier extra personeelsleden 
voor vier maanden (later verlengd met vier maanden), en later ook de aanwerving van 
53 extra medewerkers via een startbaanovereenkomst (eveneens voor vier maanden)164. 
De raad van beheer keurde vervolgens deze kredietaanpassingen goed, respectievelijk 
in februari en april 2021. Volgens het Rekenhof komt dit zeker niet te vroeg, aangezien er 
al een achterstand in de dossierbehandeling was ontstaan165. Ondertussen zouden ook voor 
2022 en 2023 bijkomende middelen zijn gevraagd. 

Bij de eerste federale waarborgregeling moest de Thesaurie voor de kredieten met een 
kredietbedrag hoger dan 50 miljoen euro een advies verlenen aan de ministerraad. Ze kreeg 
daar echter geen extra financiële middelen of personeel voor. Ook voor heel wat andere, 
extra taken die uit de beide federale waarborgregelingen voortvloeiden kregen de Thesaurie 
of de Nationale Bank geen bijkomend werkingsbudget.

Voor veel socio-economische steunmaatregelen zijn de impact op de controle en de 
benodigde werkingsmiddelen nog niet (volledig) bekend. Uit de vaststellingen in dit 
hoofdstuk blijkt echter dat extra werkingsmiddelen in de meeste gevallen noodzakelijk zijn 
om te kunnen controleren of de steunaanvragers aan de voorwaarden voldoen, zeker voor 
de  steun  die  op  basis  van  een  verklaring  op  eer werd  toegekend. Het  Rekenhof  beveelt 
dan  ook  aan  dat  de  federale  regering  elke  vraag  voor  bijkomende  middelen  minutieus 
onderzoekt,  rekening  houdende  met  de  inkomsten  die  uit  de  terugvordering  van  de 
onterecht toegekende steun kunnen terugvloeien.

4.3 Samenwerking tussen controle- en inspectiediensten

Het  Rekenhof  benadrukt  dat  de  aard  en  de  omvang  van  de  socio-economische 
steunmaatregelen,  verspreid  over  meerdere  administraties  en  instellingen,  een 
gecoördineerde controleaanpak en samenwerking vereist. Hier en daar hadden de federale 
en  regionale  controle- of  inspectiediensten wel  ad-hoccontacten,  voornamelijk om meer 
inzicht  te  verkrijgen  in bepaalde  steunmaatregelen of om  informatie over noodzakelijke 
gegevensuitwisselingen te krijgen. Daarbij wijst het Rekenhof in eerste instantie op de rol 
van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de jaarlijkse actieplannen voor 
sociale  fraudebestrijding.  Binnen die  actieplannen,  die  de  SIOD voorbereidt  en  opvolgt, 

163 De ontwikkeling en bemanning van het callcenter (43.385 oproepen in 2020), het opstellen van richtlijnen, 
het uitvoeren van gemeenschappelijke controles met andere inspectiediensten op het respecteren van de 
gezondheidsmaatregelen enz.

164 Voor de financiering van dergelijke extra uitgaven werd in de algemene uitgavenbegroting een provisie opgenomen.
165 Zo stonden er respectievelijk 540, 1.530 en 3.120 dossiers open op 31/8/2020, 31/12/2020 en 28/2/2021.
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werken  de  federale  inspectiediensten  en  instellingen166 en de regionale diensten samen 
rond een aantal prioritaire domeinen die gelinkt zijn aan hun strategische doelstellingen.

De  uitvoering  van  het  actieplan  2020  werd  uiteraard  doorkruist  door  de  COVID-19-
pandemie,  waardoor  de  inspectiediensten  hun  prioriteiten  moesten  bijstellen.  Zo  werd 
na het koninklijk besluit van 24 juni 2020167 voorrang gegeven aan de handhaving van de 
preventiemaatregelen  (telewerk,  sociale  afstandsregels  enz.),  onder  andere  via  nationale 
‘flitscontroles’  in  risicosectoren168. Ook de andere gemeenschappelijke controles op 
inbreuken op de sociale wetgeving, zoals die van de arrondissementscellen (10.080 controles 
in 2020), dragen hiertoe bij. Aan de sociaal inspecteurs werd gevraagd om bij hun controles 
ook aandacht te besteden aan de naleving van de voorwaarden van de socio-economische 
steunmaatregelen.

Het  actieplan  2021  zet  verder  in  op  de  klassieke  auditthema’s,  zoals  bijdragefraude, 
uitkerings-  en domiciliefraude, niet-aangegeven arbeid,  sociale dumping, mensenhandel 
en economische uitbuiting, en plant in een afzonderlijk hoofdstuk ook opnieuw specifieke 
COVID-19-flitscontroles. Het Rekenhof stelt echter vast dat de COVID-19-gerelateerde acties 
vooral de gemeenschappelijke en individuele controles van 2020 voortzetten (waaronder 
dus ook het handhaven van de preventiemaatregelen). Maar één actie  verwees naar  een 
programma  waar  een  multidisciplinaire  aanpak  tussen  de  bevoegde  inspectiediensten, 
eventueel in samenwerking met de sociale partners, werd beoogd. Dit programma moest 
echter nog verder worden geconcretiseerd. 

Gelet op de omvang van de steun die op basis van een verklaring op eer werd toegekend, 
acht  het  Rekenhof  een  gemeenschappelijk  gecoördineerde  aanpak  van  fraude  met 
coronasteun aangewezen. Dit zou de komende jaren ook in het jaarlijkse actieplan 
kunnen worden opgenomen.  Een aandachtspunt hierbij is dat de regionale overheden 
en hun diensten weliswaar mee worden betrokken in die gemeenschappelijke controles 
(bv. de arrondissementscontroles) maar geen volwaardig deel uitmaken van de SIOD en 
alle organen (strategisch comité, structurele overlegcomités enz.) die in dit kader werden 
opgericht. Zowel de minister van Economie en Werk als de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid bevestigden in hun antwoord dat de gecoördineerde aanpak van fraude 
met coronasteun inmiddels wel al werd besproken bij de voorbereiding van het nieuwe 
operationeel actieplan 2022.

Een betere gegevensuitwisseling kan de slagkracht van de inspectiediensten versterken. 
Daarvoor  heeft  de  SIOD  dan  ook  al  verschillende  acties  opgenomen  in  het  actieplan 
2021.  Ondertussen  hebben  de  RVA,  het  RSVZ  en  het  RIZIV  enerzijds  en  de  regionale 

166 De algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de FOD WASO, de inspectie van de RSZ, de 
inspectiedienst van de RVA, de Dienst voor Administratieve Controle (RIZIV-DAC) en de Dienst voor Geneeskundige 
Evaluatie en Controle (RIZIV-DGEC) van het RIZIV, het RSVZ, de Federale Pensioendienst (FPD). Daarnaast kan er 
voor bepaalde acties ook worden samengewerkt met de inspectiediensten van de gewesten of gemeenschappen, 
politiediensten, lokale autoriteiten enz.

167 Het koninklijk besluit van 24 juni 2020 wijzigde artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek, waardoor de sociaal 
inspecteurs van de federale administraties en instellingen werden belast met het toezicht op de naleving van de 
verplichtingen opgelegd om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken.

168 Ook bood het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie (MEC) een speciaal formulier ‘Maatregelen COVID-19 virus’ 
aan om inbreuken op de verplichte veiligheidsmaatregelen (verplicht telewerk, sociale-afstandsregels enz.), de 
tijdelijke werkloosheid en de sluiting van niet-essentiële ondernemingen, te kunnen melden.
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inspectiediensten anderzijds al verscheidene protocollen uitgewerkt om deze 
gegevensuitwisseling op korte termijn te realiseren (zie ook punt 4.2.2). De SIOD wijst 
er echter op dat een structurele gegevensuitwisseling en samenwerking op lange termijn 
vereist  dat  het  samenwerkingsakkoord  van  1  juni  2011  tussen  de  federale  Staat  en  de 
gewesten en gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale 
arbeid en sociale  fraude wordt aangepast en uitgebreid169. De SIOD treedt daarbij op als 
coördinator en facilitator. Hij heeft het voorbereidende werk gedaan door de federale en 
regionale (inspectie)diensten te bevragen en het advies te bezorgen aan de beleidscellen van 
de minister van Economie en Werk en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Het verdere initiatief ligt nu bij deze beleidscellen.

4.4 Terugvordering van onterecht uitbetaalde steun

Het Rekenhof ging ook na  in welke mate de controles op het  federale bestuursniveau al 
tot de terugvordering van onterecht toegekende steun hebben geleid. Aangezien veel 
controles pas  later kunnen worden uitgevoerd  (o.a.  voor de fiscale  steunmaatregelen) of 
bij het afsluiten van deze audit nog niet op kruissnelheid waren, zijn maar zeer beperkte 
controleresultaten beschikbaar. Bijgevolg is ook maar weinig informatie beschikbaar over 
teruggevorderde steunbedragen.

Bij de RVA vergde een deel van de vastgestelde overtredingen van de coronamaatregel 
‘tijdelijke werkloosheid’ nader onderzoek op het terrein en/of mondelinge verhoren, maar 
die moesten door de gezondheidsmaatregelen worden opgeschort. Toen de onderzoeken 
gedeeltelijk konden worden hervat, werden de verhoren vervangen door schriftelijke procedures. 
Omdat de sociaal inspecteurs van de RVA ook de naleving van de preventiemaatregelen bij 
de ondernemingen moesten controleren, ontstond een grote achterstand bij de controles 
op oneigenlijk gebruik, waardoor ook de invorderingsprocedures170 vertraging opliepen. 
In zijn jaarverslag 2020 gaf de RVA aan dat in 2020 voor 78,9 miljoen euro aan nieuwe 
terugvorderingen over alle uitkeringen heen werd vastgelegd, minder dan het jaarlijkse 
gemiddelde van 97,3 miljoen euro over de periode 2017-2019.

In het stelsel van de zelfstandigen waren bij het afsluiten van deze audit nog geen 
exacte gegevens beschikbaar over de resultaten van de eerstelijnscontroles van de 
socialeverzekeringsfondsen. Niettemin deelde de financiële directie van het RSVZ mee 
dat voor het overbruggingsrecht in 2020 133,7 miljoen euro werd teruggevorderd, waarvan 
125 miljoen euro al effectief werd gerecupereerd171. Voor de ouderschapsuitkering voor 
zelfstandigen was dit respectievelijk 616.500 en 353.700 euro172. Van zijn 5.209 onderzoeken 
sloot de directie ECL er 1.909 af in 2020 en de eerste twee maanden van 2021. Bij 520 (27 %) 

169 De artikelen 54 en 55 van het Sociaal Strafwetboek staan wel toe dat gegevens van de federale inspectiediensten 
kunnen worden gedeeld met de regionale inspectiediensten, maar omgekeerd is er een samenwerkingsakkoord 
voor nodig. Het huidige akkoord van 2011 zou ook moeten worden uitgebreid met o.a. de inspectiediensten van de 
andere OISZ (RVA, RSVZ enz.).

170 De RVA benadrukt wel dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de controleprocedure (op het 
terrein en administratief) en anderzijds de procedure na de vaststelling van een ten onrechte ontvangen uitkering 
waar een beslissing tot terugvordering wordt genomen.

171 Deze bedragen hebben betrekking op de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ en op het klassieke 
overbruggingsrecht.

172 Document raad van beheer, Financiën nr. 977/6891, financiële rapportering op 31 december 2020.
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stelde ze overtredingen vast die naargelang van de vaststellingen voor verdere behandeling 
werden doorgestuurd naar een of meer directies of diensten binnen het RSVZ, de 
socialeverzekeringsfondsen of het arbeidsauditoraat. De directie raamt de inkomsten uit 
dit alles op 2,3 miljoen euro.

4.5 Deelconclusie

Door de nood om snel socio-economische steunmaatregelen te nemen, de beperkte kennis 
over de impact van de gezondheidsmaatregelen op de ondernemingen en particulieren 
(gezinnen) en de onzekere evolutie van de pandemie, moest de regelgeving herhaaldelijk 
en  soms ook  retroactief,  naargelang  van de  gewijzigde  omstandigheden of  op basis  van 
voortschrijdend  inzicht,  worden  aangepast.  Niet  alle  voorwaarden  (o.a.  de  precieze 
omschrijving van de doelgroepen, toegangsdrempels, termijnen) konden van meet af aan in 
de regelgeving worden opgenomen. Daarbij hanteerden de administraties en instellingen, 
al  dan  niet  op  vraag  van  de  bevoegde minister,  soms  een  ruime  interpretatiemarge  om 
bepaalde doelgroepen alsnog te kunnen bereiken en moest de regelgeving vaak worden 
bijgestuurd. Dat  alles  leidde  tot  een  zeer  complex  regelgevend  kader,  ondanks  de  grote 
inspanningen van de administraties en instellingen om de regels aan alle betrokkenen uit te 
leggen. Deze complexiteit houdt echter belangrijke risico’s in voor de gelijke en rechtmatige 
toekenning van de steun.

Uit talrijke voorbeelden blijkt dat de toekenningsvoorwaarden vaak minder goed 
werden  gekozen, wat  te  verklaren  is  doordat  de maatregelen  zeer  snel moesten worden 
uitgevaardigd,  zeker  bij  de  eerste  golf  van de  pandemie,  en  doordat  er weinig  gegevens 
waren over hoe om te gaan met een crisis van dergelijke omvang. Het Rekenhof stelt echter 
vast  dat  ook  nadien,  naarmate  er  meer  informatie  beschikbaar  werd,  de  noodzakelijke 
bijsturingen niet altijd werden doorgevoerd en dat ook een forum om best practices uit te 
wisselen, ontbrak. Het Rekenhof beveelt dan ook aan de belangrijkste steunmaatregelen en 
hun voorwaarden onderling te vergelijken, zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken 
voor de toekomst. De resultaten van deze analyse kunnen ook worden gebruikt bij het 
uitwerken van een draaiboek voor toekomstige crisissen. Wat de vermelde voorbeelden 
betreft, beveelt het bovendien aan na te gaan in welke mate onmiddellijke aanpassingen 
noodzakelijk zijn om de toewijzing van de steun en de controles hierop te verbeteren. Ook 
bij verdere verlengingen moet de houdbaarheid van de voorwaarden worden onderzocht. 
Het is belangrijk dat vooral de ondernemingen en particulieren die het meest door de 
pandemie werden getroffen, met passende  compensaties,  d.w.z.  toereikend maar  zonder 
overcompensatie, worden ondersteund.

Ondanks de soms vrij uitgebreide voorwaarden stelt het Rekenhof vast dat, om de steun 
snel te kunnen toekennen, de regels voor de aanvragen vaak zeer soepel werden gehouden. 
Daarnaast  wordt,  als  alternatief  voor  de  controles  vooraf,  ook  ingezet  op  (toekomstige) 
controles  achteraf,  op basis  van gegevens-  en  risicoanalyses. Deze  controlestrategie  lijkt 
in overeenstemming met de beleidsdoelstelling om een snelle bijstand te leveren aan de 
gedupeerden. Gelet op de omvang van de verleende steun en het risico op oneigenlijk 
gebruik moeten de controles achteraf echter zoveel mogelijk worden uitgediept. Ook moeten 
eventuele lacunes in de controles worden geïdentificeerd en aangepakt. Het Rekenhof acht 
een gecoördineerde aanpak van de strijd tegen fraude met coronasteun aangewezen. Naar 
zijn oordeel is de SIOD daartoe het best geplaatst. Daarnaast is het belangrijk dat de OISZ 
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het toezicht op de meewerkende instellingen binnen de sociale zekerheid reactiveren, om 
de uitvoering van de controleaanpak en de terugvordering van de onterecht toegekende 
steun te verzekeren.

Ten slotte moeten de administraties en instellingen over alle nodige gegevens beschikken 
om de  controles,  liefst  op  geautomatiseerde wijze,  te  kunnen uitvoeren. Hoewel  al  heel 
wat  gegevensuitwisselingen,  bijvoorbeeld  via  de  KSZ,  werden  gerealiseerd,  ontbreken 
nog  een  aantal  belangrijke  gegevensstromen. Die moeten  verder worden  geïdentificeerd 
en vervolgens tot stand gebracht. Daarnaast moet worden onderzocht in welke mate de 
gegevens over de verleende steun kunnen worden gecentraliseerd, bv. in een transversale 
databank (zie punt 3.1.2). De federale regering moet de barrières die de samenwerking en 
de gegevensuitwisseling belemmeren zo snel mogelijk wegwerken. Ook moet ze de nodige 
middelen (personeel, IT) uittrekken om de controles in de eerstkomende jaren mogelijk te 
maken en zo vlot mogelijk te laten verlopen.
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Hoofdstuk 5

Opvolging en evaluatie
Het Rekenhof heeft onderzocht welke procedures werden opgezet om de socio-economische 
steunmaatregelen op te volgen en te evalueren. Deze analyse beoogt onder meer vast te 
stellen of er tussen maart 2020 en juni 2021 al lessen werden getrokken, op basis waarvan 
bijvoorbeeld maatregelen werden bijgesteld om ze beter te laten aansluiten op de noden. Een 
dergelijke manier van werken zou in overeenstemming zijn met de fases check (controleren) 
en act (bijsturen) van de PDCA-cyclus, die staat voor plan, do, check, act.

Steunmaatregelen opvolgen en evalueren is niet evident tijdens een crisis, zeker niet wanneer 
het gaat om een pandemie waarbij de overheid een groot aantal activiteiten moest stilleggen. 
Niettemin moet steeds worden gestreefd naar een zo gedegen mogelijke opvolging tijdens 
de uitvoering en een grondige evaluatie achteraf, om de efficiëntie en de doeltreffendheid 
van het beleid te waarborgen. Verwijzend naar punt 3.2.4 is het bijvoorbeeld raadzaam om 
bij de opvolging en evaluatie aandacht te hebben voor de opmerkingen of het voorbehoud 
van de Raad van State, in het bijzonder met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel.

Ook is het aangewezen dat het middenveld en vertegenwoordigers van de doelgroepen 
worden betrokken bij de opvolging van de steunmaatregelen (bv. de taskforce Kwetsbare 
Groepen die werd besproken in punt 3.2.2.2) en dat met hun input rekening wordt gehouden 
bij de eventuele aanpassing of verlenging van bepaalde steunmaatregelen. Ten slotte acht 
het Rekenhof het raadzaam dat gaandeweg concrete indicatoren voor de opvolging worden 
ontwikkeld, ook bij maatregelen waar initieel de tijd ontbrak om concrete doelstellingen en 
indicatoren voorop te stellen, en dat de resultaten van deze opvolging naar het bevoegde 
bestuursniveau worden teruggekoppeld.

5.1 Opvolging

De administraties en instellingen moeten bijhouden hoeveel begunstigden er zijn per 
steunmaatregel en wat de budgettaire impact van elke maatregel is. Over het algemeen 
stelt het Rekenhof vast dat financiële ramingen werden opgesteld en geactualiseerd naar 
aanleiding van bijsturingen of verlengingen van steunmaatregelen en dat de budgettaire 
impact wordt opgevolgd. Ook hebben de administraties en instellingen een redelijk zicht 
op het aantal begunstigden. Een uitzondering betreft die maatregelen waar de afrekening 
(en dus de omvang van de doelgroep en de totale kosten) pas in de toekomst volgt (bv. 
fiscale steunmaatregelen173, extra financiële steun voor OCMW’s174). Daarnaast zijn er ook 
maatregelen die niet worden becijferd en grondig opgevolgd (zie verder, punt 5.1.2).

173 Voor deze maatregelen wordt de aanvraag meestal pas verwerkt in de aangiftes eind 2021 of later.
174 De finale afrekening volgt pas eind 2022 na verwerking in het zgn. Uniek Jaarverslag, een webapplicatie die sinds 

2009 het gebruik en de verantwoording van fondsen door OCMW’s in het kader van verschillende maatregelen (bv. 
huurwaarborgen en het gas- en elektriciteitsfonds) verwerkt.
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5.1.1 Goede praktijken
Het  is  essentieel  om  bij  het  ontwerpen  van  beleid  –  bij  voorkeur  vooraf  –  concrete 
doelstellingen  af  te  bakenen  en  indicatoren  te  ontwikkelen  om  het  bereiken  van  die 
doelstellingen te monitoren. Het Rekenhof stelt vast dat de doelstellingen, deels door de 
urgentie van de situatie, vaak zeer algemeen zijn gebleven (zie ook hoofdstuk 3). Om dezelfde 
reden werden er meestal ook geen indicatoren bepaald om de effecten van het beleid op te 
volgen. Toen de steunmaatregelen later in 2020 moesten worden verlengd, werden er echter 
in de meeste gevallen nog altijd geen concrete doelstellingen en indicatoren uitgewerkt.

Niettemin  heeft  het  Rekenhof  ook  een  aantal  goede  praktijken  op  het  vlak  van 
opvolgingsindicatoren geïdentificeerd:

Instellingen zoals de RVA, het RSVZ, de RSZ, het RIZIV en de POD Maatschappelijke 
Integratie beschikken over heel wat cijfers om hun budgettaire ramingen op te maken en 
bij te werken. De meest uitgewerkte monitoring was te vinden bij de RVA, die de gevolgen 
van de pandemie en de impact van de steunmaatregelen nauwgezet opvolgde. Naast de 
gebruikelijke maandelijks becommentarieerde cijfers (over vergoede werklozen en het 
tijdskrediet) en tabellen met alle basisgegevens over de diverse regelingen die de RVA 
beheert, werd ook de ‘Cockpit RVA’ in het kader van de COVID-19-pandemie uitgebreid 
met dagcijfers voor de processen ‘toelaatbaarheid’ en ‘verificatie’ en met gegevens over de 
coronamaatregel ‘tijdelijke werkloosheid’ en het corona-ouderschapsverlof. Bij het RSVZ 
volgde de werkgroep Begroting van het ABC in de periode april-juni 2020 wekelijks de 
budgettaire impact van de crisismaatregelen op. Pas vanaf juli 2020 werd overgeschakeld 
naar een maandelijkse monitoring.

Daarnaast deelden de hierboven genoemde instellingen ook cijfers met andere actoren 
binnen het crisisbeheer, zoals de ERMG, de werkgroep SIC, de taskforce Kwetsbare 
Groepen enz. Daar konden die gegevens een input vormen voor beleidsaanbevelingen of 
nota’s ter ondersteuning van het beleid175. Zo maakte de werkgroep SIC onder andere op 
basis van gegevens van de RVA en het RVSZ frequent bijgewerkte monitoringnota’s op over 
de gevolgen van de pandemie op de werkgelegenheid en op de sociale bescherming in België, 
samen met een ‘dashboard sociale impact’. De werkgroep formuleerde in die nota’s ook 
al enkele beleidsaanbevelingen, o.a. over een passend opleidingsaanbod voor langdurig 
tijdelijk werklozen of het probleem van de verminderde beschikbaarheid van studentenjobs, 
en de nood aan een strategie om ongelijkheden en toenemende kwetsbaarheden in het 
relancebeleid tegen te gaan176.

In het kader van het kredietherverzekeringsprogramma volgde Credendo ECA maandelijks 
op of de aangesloten kredietverzekeraars hun kredietlimieten op het niveau van 
31 december 2019 (39,8 miljard euro) bleven aanhouden, overeenkomstig de expliciet 

175 De kwaliteit van deze gegevens is grotendeels afhankelijk van de mate van detail. Hoe minder gegevens, hoe minder 
mogelijkheden er bestaan om uitgebreide analyses uit te voeren en om gerichte aanbevelingen te formuleren. 
Alleen op basis van algemene informatie over het aantal uitkeringen of premieverhogingen kan niet veel worden 
bijgestuurd. Niettemin speelt deze gegevensuitwisseling een rol bij het in kaart brengen van de breedte en de 
evolutie van de gevolgen van de pandemie.

176 De werkgroep kan in principe ook eigen evaluaties, studies of adviezen uitwerken, maar door tijdsgebrek bleef de 
invulling van die taak beperkt en werden vooral monitoringnota’s opgesteld.
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vooropgestelde doelstelling van deze steunmaatregel. Uit deze opvolging bleek dat, bij het 
afsluiten van de audit, de doelstelling tot en en met eind juni 2021 alvast werd behaald.

5.1.2 Verbeterpunten
Het Rekenhof stelt toch ook vast dat een tijdige opvolging en vervolgens een evaluatie van 
de socio-economische steunmaatregelen vaak moeilijk is. Er kan hierbij een onderscheid 
worden gemaakt tussen de steunmaatregelen waarbij er een gebrek is aan voldoende vooraf 
bepaalde concrete doelstellingen, waarvoor het toekenningsproces onvoldoende gevorderd 
is, en waarvoor de administratie voor de opvolging sterk afhankelijk is van de meewerkende 
instellingen van de sociale zekerheid.

Gebrek aan voldoende vooraf bepaalde concrete doelstellingen
Good governance veronderstelt dat bij het uitwerken van een steunmaatregel, behalve het 
uiteindelijke  doel  (bv.  faillissementen  vermijden)  ook  meteen  intermediaire  concretere 
doelstellingen worden vooropgesteld. Op basis daarvan kunnen vervolgens indicatoren 
worden bepaald om de maatregel op te volgen en tot slot ook te evalueren. Het Rekenhof 
stelt vast dat deze concretere doelstellingen in vele gevallen ontbreken, waardoor ook de 
verdere opvolging van de maatregel (deels) mank verloopt.

Zo hebben de federale waarborgregelingen als uiteindelijk doel faillissementen te vermijden 
en jobs te behouden door aan ondernemingen de toegang tot krediet te verzekeren. Deze 
algemene doelstellingen werden echter niet vertaald in intermediaire doelstellingen. Ook 
werden er geen concrete indicatoren uitgewerkt om de maatregel op te volgen. In de 
praktijk bleken de algemene doelstellingen van deze maatregel moeilijk controleerbaar 
en werden ze niet echt opgevolgd. De eerste minister wijst er wel op dat de taak om de 
impact van de waarborgregelingen op de economie op te volgen, werd toevertrouwd aan 
de Nationale Bank. Het Rekenhof stelt echter vast dat de banken naar aanleiding van de 
eerste waarborgregeling slechts op geaggregeerde wijze informatie over de aangevraagde 
maar geweigerde kredieten moesten aanleveren aan de Nationale Bank. Op basis van die 
gegevens kon dan ook niet een aantal kredietaanvraagdossiers steekproefsgewijs meer in 
detail worden geanalyseerd, om na te gaan of de waarborgregeling haar doel bereikte (het 
verzekeren van de toegang tot krediet voor levensvatbare ondernemingen). Voor de tweede 
federale waarborgregeling moesten de banken zelfs geen gegevens over aangevraagde maar 
geweigerde kredieten binnen deze regeling meer aanleveren. De opvolging van de maatregel 
werd dus eerder af- dan opgebouwd.

Een ander voorbeeld zijn de maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare sociale groepen 
(bv. de extra premie van 50 euro bij het leefloon en andere verwante uitkeringen, de extra 
financiële middelen voor de OCMW’s). Deze maatregelen hebben als algemene doelstelling 
kwetsbare personen te ondersteunen, maar ze werden niet vertaald in opvolgbare 
doelstellingen en concrete indicatoren, ondanks het nauwe overleg tussen administraties, 
kabinetten en middenveldorganisaties binnen de taskforce Kwetsbare Groepen. Daardoor 
is het moeilijk om na te gaan of de maatregelen voldoende beantwoorden aan de noden en 
om ze eventueel (tijdig) bij te sturen.

Deze voorbeelden zijn indicatief voor heel wat steunmaatregelen, in die zin dat het gebrek 
aan concrete doelstellingen en indicatoren niet zozeer inhoudt dat een maatregel niet 
beantwoordt aan een effectieve nood, maar dat het risico bestaat dat de ondersteuning niet 
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op de meest efficiënte manier gebeurt omdat de noden onvoldoende bekend zijn (en ook 
niet vertaald werden in concrete doelstellingen) en het beoogde effect bijgevolg moeilijk op 
te volgen is.

Bijkomend  stelt  het  Rekenhof  vast  dat  er  steunmaatregelen  bestaan  waarbij  zowel 
concrete doelstellingen en indicatoren alsook enige vorm van opvolging ontbreken. Dat 
is problematisch omdat de overheid in dergelijke gevallen geen enkel overzicht over de 
maatregel heeft.

Sprekend in dit verband zijn de consumptiecheques, die de werkgevers vanaf 1 juli 2020 konden 
uitgeven en die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en belastingen. Het Rekenhof stelt vast 
dat, naast de onmogelijkheid tot controle (zie punt 4.2.1.4), noch de RSZ, noch de FOD 
WASO, noch de FOD Financiën een duidelijk zicht hebben op het aantal toegekende en al 
gebruikte cheques. Bijgevolg kunnen ze ook de budgettaire impact van deze maatregel niet 
opvolgen.

Onvoldoende vergevorderd toekenningsproces van de maatregelen
Het toekenningsproces van een aantal steunmaatregelen is midden 2021 onvoldoende ver 
gevorderd om de maatregelen al te kunnen opvolgen.

De mate waarin gebruik werd gemaakt van de verschillende fiscale steunmaatregelen ter 
ondersteuning van ondernemingen (en in sommige gevallen particulieren) zal pas via de 
belastingaangiftes vanaf het inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021 bekend zijn en zal dan 
ook pas later kunnen worden gecontroleerd. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid tot 
investeringsaftrek, de optie voor grensarbeiders om onder bepaalde voorwaarden in de 
werkstaat belast te blijven, de carry-backregeling enz. Daarom heeft de FOD Financiën 
ook nog geen procedures kunnen uitwerken om de informatie die beschikbaar zal worden 
na de ontvangst van de aangiftes, verder te verwerken en daaruit opvolgingsindicatoren te 
destilleren.

Ook bij de steunmaatregelen waarvoor de OCMW’s als tussenpersoon optreden bij 
de toekenning zal pas in een latere fase duidelijkheid komen over die toekenning. De 
extra financiële middelen werden (tijdelijk) onder de OCMWs verdeeld op basis van een 
theoretische verdeelsleutel177. De OCMW’s konden vervolgens ook hun sociale onderzoeken 
uitstellen als de gezondheidsmaatregelen die onmogelijk maakten. Deze aanpak heeft als 
evident nadeel dat de middelen niet konden worden verdeeld in verhouding tot de noden van 
specifieke OCMW’s178. Hoewel een dergelijke aanpak niet aan te bevelen is, is het Rekenhof 
van oordeel dat door deze werkwijze de administraties wel, gezien de beperkte middelen en 
tijd, konden focussen op de uitvoering van de maatregel.

177 De steun zal later onder de OCMW’s worden verrekend na het Uniek Jaarverslag 2022 (zie hierover voetnoot 
174). In 2020 werd deze applicatie uitgebreid om ook het gebruik en de verantwoording van de extra toegekende 
financiële middelen door de OCMW’s te kunnen opvolgen.

178 De POD Maatschappelijke Integratie volgde wel steekproefsgewijs op welke bedragen de OCMW’s al hadden 
uitgekeerd, waardoor de POD op basis van extrapolatie kon ramen hoeveel van de extra financiële middelen al was 
besteed. De steekproef maakte het echter niet mogelijk om de toewijzing van de financiële steun bij te sturen.
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Afhankelijkheid van derden voor het kwantificeren van opvolgingsindicatoren
Bij  verscheidene  steunmaatregelen  ontbreekt  de  detailinformatie  om  ze  adequaat  op  te 
volgen, omdat deze (deels) door derden wordt verzameld.

Het RSVZ is afhankelijk van de gegevens die de socialeverzekeringsfondsen aanleveren of 
invoeren in de toepassingen van het RSVZ om de meeste steunmaatregelen in het stelsel 
van de zelfstandigen op te volgen. Problematisch hierbij is dat die gegevens niet altijd tijdig, 
betrouwbaar of volledig zijn. Zo heeft het een tijd geduurd voordat de nodige gegevens over 
de coronamaatregelen overbruggingsrecht met de juiste codes konden worden doorgestuurd 
naar het RSVZ en de kwaliteit hiervan werd verbeterd. Wat de ouderschapsuitkering 
voor zelfstandigen betreft, moeten nog afspraken over de gegevensuitwisseling worden 
gemaakt. Een belangrijke tekortkoming die blijft bestaan, is dat het RSVZ tot dusver niet 
beschikt over detailgegevens over de sociale bijdragen en bijgevolg de hieraan gekoppelde 
maatregelen moeilijk kan monitoren.

Het Rekenhof stelt eenzelfde probleem vast bij het RIZIV wat de maatregelen betreft ter 
ondersteuning van arbeidsongeschikten (zowel werknemers als zelfstandigen). Omdat het 
RIZIV slechts met vertraging detailgegevens ontvangt, kan het op basis van de trimestriële 
gegevens van de verzekeringsinstellingen maar een oppervlakkige opvolging doen. Zo 
kan het wel de ramingen van de maatregelen bijsturen, maar kan het door de vertraagde 
gegevensstroom de noden van de arbeidsongeschikten moeilijk opvolgen.

Bij bovenstaande voorbeelden is de overheid afhankelijk van bestaande of speciaal daartoe 
ontwikkelde gegevensuitwisselingen en beschikt ze zelf niet over voldoende informatie om 
concrete indicatoren te ontwikkelen om de steunmaatregelen op te volgen. Het Rekenhof 
benadrukt dat detailgegevens over zowel de bijdragen als de toegekende rechten cruciaal 
zijn om een volledige opvolging mogelijk te maken, risico’s in te schatten en een doelmatige 
controle met o.a. datamining en datamatching179 mogelijk te maken.

5.2 Evaluatie

Bij  het  afsluiten  van  deze  audit  waren  de meeste  socio-economische  steunmaatregelen 
nog niet geëvalueerd. Dat wordt grotendeels verklaard door het voorlopige karakter van 
de gegevens bij de administraties en instellingen (zie punt  5.1) en doordat de meeste 
maatregelen nog van kracht of verlengd waren. Voor andere maatregelen zijn er gewoonweg 
nog geen gegevens beschikbaar (bv. de fiscale steunmaatregelen).

5.2.1 Uitgevoerde evaluaties
Enkele steunmaatregelen werden al (in zekere mate) geëvalueerd. Sommige werden ook, 
meestal naar aanleiding van de verlenging ervan, licht bijgestuurd:

Vanaf begin 2021 analyseerde de RVA in welke mate de coronacrisis de arbeidsmarkt trof 
en welke impact ze had op de tijdelijke en volledige werkloosheid (inclusief de specifieke 

179 Dit doet het RIZIV wel, maar alleen steekproefsgewijs om na te gaan of alle arbeidsongeschikten die vanaf 
1 maart 2020 voldeden aan de voorwaarden, effectief een coronapremie ontvingen én om de correcte berekening 
en toekenning van het coronasupplement te garanderen.
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regeling voor de kunstensector) en op het corona-ouderschapsverlof en -tijdskrediet180. 
Daarbij raamde de dienst ook de totale financiële impact. De RVA bracht ook specifieke 
opvolgingsstatistieken over tijdelijke werkloosheid en thematische rapporten uit, zoals over 
het gebruik van het corona-ouderschapsverlof door werknemers. De RVA zal zijn evaluaties 
van de steunmaatregelen bovendien nog voortzetten181.

Bij het RSVZ stelt het Rekenhof vast dat de aanvraag voor het gebruik van het 
crisisoverbruggingsrecht ‘vrijwillige onderbreking’ vanaf 1 juni 2020 objectieve elementen 
moest bevatten die aantoonden dat het om een gedwongen onderbreking ten gevolge van 
COVID-19 ging. Deze elementen werden voorheen echter niet opgevraagd.

Vanaf het najaar van 2020 ging het ABC over tot (voorlopige) evaluaties van zijn 
steunmaatregelen, die aanleiding gaven tot een grondige bijsturing. Zo evalueerde het ABC 
in september 2020182 het crisisoverbruggingsrecht (verplichte onderbreking en vrijwillige 
onderbreking vanaf zeven opeenvolgende kalenderdagen) en het overbruggingsrecht voor 
de heropstart. Daaruit bleek de noodzaak om de coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ 
aan te passen zodat die vooral de zelfstandigen zouden ondersteunen die het meeste door 
de crisis werden getroffen, onder wie ook zelfstandigen die nooit werden verplicht om hun 
activiteiten gedeeltelijk of volledig te onderbreken. Initieel werd een nieuw systeem met twee 
luiken voorgesteld maar niet doorgevoerd. Door de slechte evolutie van de besmettingscijfers 
werden de activiteiten immers via het ministerieel besluit van 18 oktober 2020183 opnieuw 
beperkt, waarna voor een verdubbeling van het bestaande crisisoverbruggingsrecht werd 
gekozen. Ondertussen werd echter aan een nieuw systeem verdergewerkt. Na een nieuw 
advies van het ABC184 werd uiteindelijk in de wet van 23 maart 2020185 een systeem met drie 

180 RVA, “Impact van de coronacrisis” in: De RVA in 2020: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen, 
volume 2, pp. 15-42, www.rva.be. Medewerkers van de RVA hebben daarover ook meer uitgebreid gerapporteerd 
(met onder meer een vergelijking tussen de coronacrisis en de financiële crisis van 2008) in het Belgisch Tijdschrift 
voor Sociale Zekerheid: Chloe Loyen, Nathalie Nuyts en Michiel Segaert, “De impact van de COVID-19-pandemie op 
de werkloosheid: eerste resultaten”, BTSZ, 2020, p. 67-117, https://socialsecurity.belgium.be/.

181 Bij de coronamaatregel ‘tijdelijke werkloosheid’ zal bijvoorbeeld pas over enkele jaren blijken in hoeverre de 
maatregel alleen tot een uitstel van ontslag heeft geleid. Een regelmatig weerkerende kritiek is immers dat de 
regeling, door de soepele toegangsvoorwaarden en lange looptijd, minder gezonde ondernemingen of jobs 
zonder toekomstperspectief kunstmatig in stand heeft gehouden. In 2016 werden die effecten geëvalueerd voor 
het massale gebruik van tijdelijke werkloosheid in de crisisperiode tussen 2009 en 2012, zie: L. Struyven, H. Van 
Waeyenberg en S. Vandekerckhove, Het gebruik van economische werkloosheid in Vlaanderen: tijdelijke of blijvende 
bescherming tegen ontslag?, (Beleidsrapport STORE-B-15-015), Leuven, Steunpunt Ondernemen en Regionale 
Economie, 2016, www.steunpuntore.be.

182 Algemeen Beheerscomité, Tijdelijke uitbreiding van het overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis: Evaluatie 
en voorstellen tot bijsturing, 24 september 2020, www.rsvz.be.

183 Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken.

184 Advies 2020/22 van 23 november 2020. Hierin werd gesproken over een volledig maandbedrag van 1.937,54 euro 
voor een zelfstandige zonder gezinslast en 2.421,15 euro voor een zelfstandige met gezinslast. Het ABC vond 
dit bedrag niet gemotiveerd en vermeldde dat door de keuze voor uiteenlopende uitkeringsbedragen in enerzijds 
het crisis- en anderzijds het klassieke overbruggingsrecht een verschil in behandeling ontstaat bij de steun aan 
zelfstandigen in moeilijkheden. De bedragen werden in de definitieve teksten verlaagd tot de bedragen van het 
klassieke overbruggingsrecht.

185 Zoals gewijzigd door de wet van 22 december 2020 tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van 
zelfstandigen in de context van de COVID-19-crisis.

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Rapport_Annuel/2020/Rapport_annuel_NL_Vol2bis.pdf
http://www.rva.be
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/602508
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/602508
https://steunpuntore.be/publicaties-1/wp2/STORE-B-15-015-economische-werkloosheid.pdf
https://steunpuntore.be/publicaties-1/wp2/STORE-B-15-015-economische-werkloosheid.pdf
http://www.steunpuntore.be
https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/tijdelijke_uitbreiding_overbruggingsrecht_coronacrisis_evaluatierapport.pdf
https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/tijdelijke_uitbreiding_overbruggingsrecht_coronacrisis_evaluatierapport.pdf
http://www.rsvz.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/10/18/2020031557/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/10/18/2020031557/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/22/2020044629/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/22/2020044629/justel
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luiken ingevoerd186. Aanvankelijk was het de bedoeling om de drie luiken te laten ingaan 
voor drie maanden vanaf 1 januari 2021, maar uiteindelijk werd beslist de start van het 
eerste luik uit te stellen tot 1 februari 2021 ten voordele van het dubbele overbruggingsrecht 
uit het vorige systeem. Daarna volgden nog een aantal verlengingen. Zo bleef het dubbele 
overbruggingsrecht van het vorige systeem alvast bij de opmaak van dit auditverslag van 
kracht tot 30 september 2021, naast het tweede en derde luik van het nieuwe systeem met 
lagere uitkeringen. 

Ook bij de waarborgregelingen werden enkele problemen die bij de eerste federale 
waarborgregeling waren opgedoken, (deels) ondervangen in de tweede regeling. Daarbij 
kon ook gebruik worden gemaakt van een aantal versoepelingen die de Europese Tijdelijke 
Kaderregeling toeliet. Zo werd de tweede waarborgregeling uitsluitend voor kmo’s 
ontworpen, waarbij ook leningen met een langere looptijd (tot vijf i.p.v. drie jaar) konden 
worden gewaarborgd. Het verplichte karakter van de waarborgregeling en het principe 
dat de kredietinstellingen de eerste verliezen op hun gewaarborgde portefeuille zouden 
absorberen187, werden echter opgeheven.

5.2.2 Gemiste kansen
Naast  bovenstaande  positieve  voorbeelden  van  eerste  evaluaties  stelt  het  Rekenhof  ook 
enkele gemiste kansen vast.

Bij het hierboven vermelde voorbeeld van het ABC kwam na de evaluatie uiteindelijk een 
mengvorm van het oude en nieuwe systeem tot stand en werd de kans gemist om een 
uniformer en duidelijker systeem uit te werken. Deze bevinding ligt in lijn met de adviezen 
van het ABC188. Dat stelde dat de toegepaste bedragen een voortzetting of heropstart van 
de activiteit eerder ontmoedigen. Dit is zeker het geval doordat de bedragen forfaitair 
zijn, ongeacht de periode van onderbreking (zie ook punt 3.2.2.2). Zo werd een dubbel 
overbruggingsrecht voor de hele maand maart 2021 toegestaan voor alle sluitingen vanaf 
27 maart 2021 (dus slechts voor enkele dagen), terwijl het eerste luik van het nieuwe systeem 
(dat nog niet van kracht was) maar een enkel of half overbruggingsrecht zou toekennen in 
verhouding tot het aantal dagen (meer of minder dan 15 dagen) verplichte onderbreking. De 
regeling maakte het dus voor niet-essentiële handelszaken interessanter om in de periode 
maart-april 2021 de deuren volledig te sluiten. Immers, als ze openbleven, mocht dit alleen 

186 Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen die gedwongen worden te sluiten door 
overheidsbeslissingen (eerste luik), zelfstandigen met een omzetverlies van minstens 40 % die aan de voorwaarden 
voldoen (tweede luik), en zelfstandigen die gedwongen worden hun zelfstandige activiteiten volledig te 
onderbreken wegens noodzakelijke quarantaine/isolatie of de zorg voor kinderen (derde luik).

187 Onder de eerste federale waarborgregeling draagt een kredietinstelling het eerste verlies van 3 % zelf op haar 
portefeuille met gewaarborgde kredieten. De tussenkomst van de federale Staat bedraagt vervolgens 50 % op het 
verlies tussen 3 % en 5 % en 80 % op het verlies boven de 5 %, steeds op portefeuilleniveau berekend (art. 13 van 
het KB van 14 april 2020). Onder de tweede federale waarborgregeling bedraagt de staatswaarborg steeds 80 % 
van het verlies per gegarandeerd krediet (art. 11 van de wet van 20 juli 2020).

188 Advies 2021/01 van 14 januari 2021 en advies 2021/05 van 25 februari 2021.

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020041401&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/07/20/2020042398/justel
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op afspraak en vielen ze onder het tweede luik van het nieuwe systeem189. Het feit dat de 
combinatie van het oude en nieuwe systeem ook een ongelijke behandeling in de hand kon 
werken, heeft echter niet geleid tot bijsturing. De aanpassing van de steunmaatregel vanaf 
1 januari 2021 was dus niet optimaal.

De steunmaatregel die tijdelijke (buitenlandse) seizoenarbeiders in de land- en 
tuinbouwsector toestond meer dagen te werken, werd onvoldoende geëvalueerd, ondanks de 
beschikbare informatie. Deze maatregel ontstond vanuit de vrees dat veel arbeiders in het 
voorjaar van 2020, aan het begin van de pandemie, naar hun thuisland zouden terugreizen. 
Daardoor zou in het voorjaar en de zomer van 2020 een tekort aan arbeidskrachten kunnen 
ontstaan. Al in mei 2020 bleken er echter voldoende seizoenarbeiders beschikbaar te blijven, 
ook omdat er voor hen een uitzondering op de ‘gesloten grenzen’ werd gemaakt. Er was 
dus geen nood meer aan de steunmaatregel, maar hij werd in 2021 alsnog verlengd, vanuit 
het idee dat “door de pandemie minder seizoenarbeiders beschikbaar zijn en zullen zijn 
voor de land- en tuinbouwsector190”.  Overigens vermeldde een sectorenquête van de ERMG 
van maart 2021 dat in de landbouw- en visserijsector slechts 2 % van de 449 respondenten een 
omzetdaling rapporteerde als gevolg van een personeelstekort (29 % van de respondenten 
ervaarde geen impact of zelfs een positieve impact van de pandemie)191.

5.3 Deelconclusie

De meeste socio-economische steunmaatregelen worden al beperkt opgevolgd, zij het dan 
vooral budgettair. Hoewel het Rekenhof enkele goede praktijken kon vaststellen, is het van 
oordeel dat de adequate opvolging van de steunmaatregelen verder moet worden uitgebouwd. 
Dat is van belang om een antwoord te kunnen bieden op mogelijke toekomstige crisissen. 
Waar opvolging nog ontbreekt, moeten opvolgingsindicatoren worden geïdentificeerd en 
gekwantificeerd. Dat kan inhouden dat de algemene doelstellingen per maatregel eerst nog 
verder moeten worden vertaald naar concrete intermediaire doelstellingen.

Ook  de  evaluatie  van  de  steunmaatregelen  is,  ondanks  enkele  goede  praktijken,  nog  te 
weinig ontwikkeld. Dat komt grotendeels doordat de administraties en instellingen vooral 
inzetten op de snelle uitvoering ervan. Niettemin is het – net als bij de opvolging en gelet op 
de grote budgettaire impact – belangrijk om zo snel mogelijk (tussentijds) te evalueren. Dat 
maakt het op korte en middellange termijn mogelijk terug te koppelen naar het bevoegde 
bestuursniveau,  zodat kan worden bijgestuurd waar nodig. Daarnaast kunnen de lessen 
uit  de  evaluatie  van  de  afzonderlijke  steunmaatregelen mee worden  opgenomen  in  een 
overkoepelende evaluatie van alle maatregelen ter voorbereiding van een draaiboek.

189 Een ‘bijzonder bericht’ van 31 maart 2021 deelde mee dat de zelfstandige met een ‘niet-essentiële’ winkel 
die vanaf 27 maart 2021 al een systeem van winkelen op afspraak ter beschikking stelde, niet in aanmerking 
kwam voor de dubbele financiële uitkering. Hij kon echter een beroep doen op het tweede luik van het nieuwe 
crisisoverbruggingsrecht (omzetdaling van 40 %). De zelfstandige die in een verklaring op eer duidelijk aantoonde 
dat hij geen gebruik maakte van winkelen op afspraak in de periode van 27 tot en met 31 maart 2021 (en alleen 
click & collect organiseerde), kwam in aanmerking voor de dubbele financiële uitkering als hij aan alle vereiste 
basisvoorwaarden voldeed. Hetzelfde principe gold ook voor alle volgende maanden.

190 Parl. St. Kamer, 1 december 2020, DOC 55 1674/001, Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen 
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, www.dekamer.be.

191 Nationale Bank van België, De omzet van de Belgische ondernemingen blijft traag verbeteren maar de vooruitzichten 
zijn wat somberder geworden, persbericht van 23 maart 2021, www.nbb.be. 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1674/55K1674001.pdf
http://www.dekamer.be
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-omzet-van-de-belgische-ondernemingen-blijft-traag-verbeteren-maar-de-vooruitzichten-zijn
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-omzet-van-de-belgische-ondernemingen-blijft-traag-verbeteren-maar-de-vooruitzichten-zijn
http://www.nbb.be
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies

Het  Rekenhof  heeft  onderzocht  hoe  zowel  de  federale  als  de  gemeenschaps-  en 
gewestoverheden de socio-economische steunmaatregelen voor de ondernemingen en 
particulieren  die  door  de  COVID-19-pandemie  werden  getroffen,  hebben  uitgewerkt. 
Het  onderzocht  het  reglementaire  kader,  de  organisatie  van  de  controle  op  de  correcte 
toekenning van de steun en de opvolging en evaluatie van de steunmaatregelen. De 
bevindingen,  conclusies  en  aanbevelingen  zijn  uitgewerkt  in  vijf  afzonderlijke  verslagen 
voor  de  respectievelijke  wetgevende  vergaderingen;  dit  verslag  focust  op  het  federale 
bestuursniveau.

Nood aan een publieke inventaris
Bij gebrek aan een overzicht van alle socio-economische steunmaatregelen van zowel het 
federale bestuursniveau als van de gewesten en gemeenschappen, stelde het Rekenhof voor 
zijn onderzoek zelf een inventaris op. Deze inventaris is beschikbaar op de website van het 
Rekenhof en maakt integraal deel uit van dit verslag.

De federale regering heeft snel gereageerd op de COVID-19-pandemie door onmiddellijk 
na de gezondheidsmaatregelen ook een aantal belangrijke socio-economische 
steunmaatregelen te nemen. In lijn met internationale aanbevelingen om de impact op de 
economie te beperken, richtten die zich initieel vooral op het versterken van de liquiditeit 
van de ondernemingen en op inkomenssteun voor werknemers in tijdelijke werkloosheid 
en zelfstandigen die hun activiteit gedeeltelijk of geheel zagen verminderen. Later werden 
ze aangevuld met solvabiliteitsmaatregelen, fiscale  stimuli en maatregelen om de omzet 
van bedrijven opnieuw op te krikken. In totaal nam het Rekenhof 103 federale maatregelen 
onder de loep met een geraamde budgettaire impact van 19,40 miljard euro over de periode 
2020-2024.

Nood aan coördinatie
De rijksbrede impact van de gezondheidsmaatregelen vereiste, rekening houdend met de 
bevoegdheidsverdelingen,  een gecoördineerd  en passend antwoord van de  verschillende 
overheden. In tegenstelling tot voor het beheer van de gezondheidscrisis werd voor 
het beheer van de socio-economische aspecten van de pandemie geen overleg- en 
coördinatiestructuur  opgezet.  De  initiële  opdracht  van  de  Economic Risk Management 
Group  (ERMG)  om maatregelen  voor  te  stellen  en  daarbij  een  coördinerende  rol  op  te 
nemen, werd immers overgeheveld naar het politieke niveau en de coördinerende rol van 
de ERMG werd geherdefinieerd tot het monitoren van de economische impact van de crisis, 
het uitwisselen van informatie tussen haar leden en het uitvoeren van analyses. Volgens 
het Rekenhof had deze  initiële opdracht alvast een eerste aanzet kunnen bieden tot een 
gecoördineerd optreden, gegeven dat er ook geen draaiboek, handvatten of richtinggevende 
scenario’s voorhanden waren om de verschillende regeringen bij hun keuzes bij te staan. 
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Uiteindelijk nam elke regering steunmaatregelen binnen haar bevoegdheidsdomein, zonder 
een systematische en gestructureerde coördinatie met de andere bestuursniveaus.

Het gebrek aan systematisch overleg en coördinatie had meerdere gevolgen:

• onvoldoende  coherentie  tussen  de  socio-economische  steunmaatregelen  op  federaal, 
gewest- en gemeenschapsniveau;

• een verhoogd risico op over- of ondersubsidiëring;
• een gebrek aan overleg over en uitwisseling van informatie die op een ander bestuurs-

niveau aanwezig was;
• een moeizame opvolging en evaluatie van de socio-economische steunmaatregelen.

Een  overkoepelende  inventaris  van  de  socio-economische  steunmaatregelen,  gekoppeld 
aan een databank waarin ook het gebruik van de maatregelen wordt bijgehouden, biedt de 
mogelijkheid een aantal van de hierboven vermelde problemen in kaart te brengen en aan 
te pakken.

Noodzakelijke verbeteringen aan het beslissingsproces
Voor wat het federale beslissingsproces betreft, heeft het Rekenhof maar een beperkt inzicht 
in de elementen waarop de beslissingen steunden. Daardoor kan het de bijdragen van de 
verschillende actoren moeilijk inschatten. Toch lijkt er tussen de federale steunmaatregelen 
een redelijke onderlinge afstemming te bestaan. Dat is te verklaren doordat bij beslissingen, 
zeker op het vlak van sociale zekerheid, waar mogelijk ook rekening werd gehouden met 
de wettelijke adviesorganen waarin de sociale partners zijn vertegenwoordigd. De tijdelijke 
volmachten waarmee de regering snel en zonder wettelijk of reglementair voorgeschreven 
adviezen  beslissingen  kon  nemen,  veranderden weinig  aan  de  gebruikelijke manier  van 
werken. Vanuit reglementaire en praktische overwegingen werd maar weinig beroep 
gedaan op de volmachtbesluiten.

Aangezien alles zeer snel moest gaan, kregen ook de sociale partners soms weinig tijd om 
degelijke  adviezen  voor  te  bereiden  of  werden  adviezen  gevraagd  terwijl  de  regering  al 
vooraf een standpunt had ingenomen. In bijna alle gevallen werd wel het advies van de Raad 
van State gevraagd, zij het voornamelijk volgens de verkorte procedure. Het spoedeisende 
karakter  van de  adviesvragen  leidde  tot  een beperkt onderzoek  van de bevoegdheid, de 
rechtsgrond en de vormvereisten van de teksten. Daarbij uitte de Raad van State regelmatig 
twijfels  over  het  respecteren  van  het  gelijkheidsbeginsel,  zonder  hierover  echter  een 
standpunt in te nemen.

Veel opmerkingen van de Raad van State vloeiden voort uit het gebrek aan motivering. 
Ook het Rekenhof kon, buiten het gegeven dat systematisch werd gepoogd de kostprijs te 
ramen, weinig verantwoording terugvinden over de keuzes die de federale overheid maakte. 
Daardoor  blijven  belangrijke  vragen  over  de  afstemming  op de noden  en  op de  andere, 
vooral  regionale  steunmaatregelen,  onbeantwoord.  Los  van  de  algemene  doelstelling 
van de regering om de sociaal-economische gevolgen van de gezondheidsmaatregelen 
op  te  vangen,  was  het  bij  de  individuele  steunmaatregelen moeilijk  te  achterhalen  wat 
de  concrete  doelstellingen  waren  en  of  de  genomen  steunmaatregelen  daarmee  wel  in 
overeenstemming waren. Mede daardoor kan het Rekenhof, op dit ogenblik, moeilijk de 
efficiëntie en doeltreffendheid van het ondersteuningsbeleid beoordelen.
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Complexe regelgeving en onaangepaste voorwaarden
Het Rekenhof stelde vast dat de regelgeving vaak erg complex is. De oorzaak hiervoor ligt 
deels bij de verschillende verlengingen van de steunmaatregelen en aanpassingen ervan, 
veelal  retroactief,  naargelang  van  de  evolutie  van  de  pandemie  en  het  voortschrijdende 
inzicht  over  de  te  nemen  maatregelen  of  bijsturingen.  Bovendien  werd  de  regelgeving 
soms erg ruim geïnterpreteerd om bepaalde doelgroepen alsnog te kunnen bereiken. 
Hoewel grote inspanningen werden geleverd om de regels en interpretatie ervan aan alle 
betrokkenen uit te leggen, is er niettemin een risico dat dit tot een ongelijke behandeling 
en onrechtmatige toekenning van steun heeft geleid.

Rekening houdend met het gebrek aan gegevens over hoe een dergelijke crisis moet worden 
aangepakt en de snelheid waarmee de steunmaatregelen moesten worden genomen om 
de schade aan de economie te beperken, is het verschoonbaar dat sommige voorwaarden 
minder adequaat werden gekozen en in de praktijk niet konden worden gecontroleerd of 
niet tot het gewenste resultaat leidden. Wel stelde het Rekenhof vast dat de maatregelen, 
naarmate er meer informatie beschikbaar werd, niet altijd werden bijgestuurd. Ook ontbrak 
een forum om best practices uit te wisselen.

Nood aan controle en gegevensuitwisseling
Door de soepele aanvraagregels, bv. via een verklaring op eer, kon de correcte toekenning 
van de steun niet vooraf worden gecontroleerd, maar moet dat achteraf gebeuren. Daarbij 
zal meer worden ingezet op gegevens- en risicoanalyses. Het Rekenhof is van oordeel dat 
daarbij nood is aan gegevensuitwisseling, die vervolgens via datamining en datamatching 
wordt verwerkt. Daarbij moeten belemmeringen zoals beperkte samenwerkingsakkoorden 
en de trage totstandkoming van gegevensuitwisselingen worden opgelost. Belangrijk is ook 
dat de nog ontbrekende controles of problemen worden geïdentificeerd en aangepakt en dat 
de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens wordt gewaarborgd, wat momenteel onvoldoende 
het geval is voor bepaalde ondernemingsgegevens, zoals de NACE-code. Ten slotte kan een 
gecoördineerde aanpak van de strijd tegen de fraude met coronasteun worden overwogen, 
waarbij als voorbeeld naar de SIOD wordt verwezen.

Voor de steunmaatregelen in de sociale zekerheid leveren de meewerkende instellingen 
veelal een belangrijke bijdrage bij de controle en de terugvordering van onterecht verleende 
steun. Voor de correcte en gelijke uitvoering van hun opdrachten is het belangrijk om het 
externe toezicht bij de OISZ te reactiveren.

De hogere controlelast zal logischerwijze een hogere inzet van technische en menselijke 
middelen vereisen. Die middelen moeten bij voorkeur worden ingezet voor de maatregelen 
met de hoogste risico’s op onrechtmatig gebruik.

Nood aan opvolging en evaluatie
Het Rekenhof trachtte ook een eerste zicht te krijgen op de opvolging en evaluatie van de 
afzonderlijke socio-economische steunmaatregelen. Wat de opvolging betreft, stelt het vast 
dat voor de onderzochte  steunmaatregelen, op enkele uitzonderingen na, het gebruik al 
enigszins wordt opgevolgd, maar dan vooral met een focus op de financiële impact. Dat is te 
verklaren doordat de snelle uitvoering van de maatregelen voorrang kreeg. Deze opvolgingen 
hebben in beperkte mate aanleiding gegeven tot evaluaties en, afhankelijk van het geval, tot 
bijsturingen van het beleid. Gezien de budgettaire impact is het echter belangrijk daarop 
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verder  in  te  zetten.  Een  overkoepelende,  gezamenlijke  evaluatie, met  onder  andere  een 
afweging tussen de noden van de begunstigden en het geheel van de federale, gewestelijke 
en gemeenschapssteun waarop zij een beroep deden, moet worden overwogen. De eerder 
vermelde centralisatie van gebruiksgegevens kan hierbij een belangrijk hulpmiddel vormen.

6.2 Aanbevelingen

Aanbevelingen Gericht aan
Punt 
in het 

verslag

Inventaris en onderzochte maatregelen

1 Centraliseer in het geval van een nationale crisis de infor-
matie over alle socio-economische steunmaatregelen op 
één enkele, publiek toegankelijke website, zo nodig met 
koppelingen naar de administraties en instellingen die de 
steun toekennen.

Alle overheden192 2.1

Coördinatie en totstandkoming van steunmaatregelen

2 Ontwikkel een strategie (of draaiboek) waarin de basisele-
menten zijn uitgewerkt die een antwoord kunnen bieden 
op crisissen met een plotse en grote economische impact. 
Geef daarbij voldoende aandacht aan de coördinatie met 
de andere overheden.

Alle overheden 3.1.3

3 Onderzoek welke aanpak bij toekomstige crisissen een 
meer gecoördineerd socio-economisch steunbeleid moge-
lijk maakt. 

Alle overheden 3.1.2

4 Realiseer, rekening houdend met de privacyregelgeving, 
een gemeenschappelijke databank of kruispuntdatabank 
waarin de overheden de steun die ze verlenen aan onder-
nemingen kunnen opnemen om de naleving van regelge-
ving (zoals Europese verplichtingen, cumulatieverboden 
enz.) en de voorbereiding, de onderlinge afstemming en 
de evaluatie van het beleid te faciliteren. Voor zover de pri-
vacyregelgeving dat toelaat en rekening houdend met het 
vertrouwelijke karakter van sommige steun aan (beursge-
noteerde) ondernemingen en de internationale concurren-
tiepositie, moet deze databank publiek consulteerbaar zijn.

Alle overheden 3.1.2

5 Analyseer bij nieuwe steunmaatregelen of het verlengen 
van bestaande steunmaatregelen de noden van de doel-
groep en hou daarbij rekening met de impact van de al 
bestaande steunmaatregelen, ook op andere bestuursni-
veaus. 

Federale overheid 3.2.2.3

6 Zet vergoedingsmechanismen in die proportioneel zijn in 
verhouding tot de noden.

Federale overheid 3.2.2.3

7 Onderbouw de keuze van het instrument, de steunbedra-
gen en -percentages, de belangrijkste voorwaarden enz. 
expliciet en formeel.

Federale overheid 3.2.2.3

192 Aanbeveling gericht naar alle overheden betrokken in dit onderzoek: federale overheid, Vlaamse overheid, 
Waals Gewest, Franstalige Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (Cocom) en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof).
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Aanbevelingen Gericht aan
Punt 
in het 

verslag

Reglementair kader en controle

8 Spoor lacunes in de regelgeving (bv. versoepelingen zon-
der afdoende wettelijke basis, ontbrekend wettelijk kader 
voor het toepassen van een controle van de aanvulling op 
de tijdelijke werkloosheid door werkgevers) verder op en 
remedieer deze.

Federale overheid 4.1.1.3
4.1.2.2

9 Toets bij nieuwe steunmaatregelen of bij het verlengen van 
bestaande steunmaatregelen vooraf de doelmatigheid, 
toepasbaarheid en controleerbaarheid van de voorwaar-
den af. Gebruik daarbij ook de resultaten van de evaluatie 
van andere steunmaatregelen. Zo kan worden nagegaan 
of voorwaarden inzake omzetdaling, behoud van de werk-
gelegenheid, uitsluiting van bepaalde ondernemingen (bv. 
ondernemingen die gelinkt zijn aan belastingparadijzen, 
die kapitaalverminderingen doorvoeren of die dividenden 
uitkeren) meer eenvormig kunnen worden toegepast.

Federale overheid 4.1.2

10 Spoor lacunes in de toewijzing en definiëring van controles 
op (bv. consumptiecheques), wijs verantwoordelijkheden 
toe en werk controlemethoden uit.

Federale overheid 4.2.1.5

11 Hervat waar nodig (bv. in het stelsel van de zelfstandigen) 
het toezicht op de meewerkende instellingen. Zet daarbij 
in op de efficiënte en doeltreffende werking van de contro-
leprocedures en de terugvordering van onterecht toege-
kende steun.

Instellingen Soci-
ale Zekerheid

4.2.1.5

12 Identificeer de missing links in de gegevensuitwisseling met 
andere administraties en instellingen en vraag vervolgens 
de nodige machtigingen aan om deze gegevensuitwisselin-
gen te realiseren.

Federale overheid 4.2.2

13 Inventariseer periodiek de vastgestelde problemen met 
betrekking tot de kwaliteit van gebruikte authentieke ge-
gevensbronnen, waaronder in het bijzonder de KBO, en 
kaart deze problemen aan bij de administratie of overheid 
bevoegd voor de betrokken databank.

Federale overheid 4.2.2

14 Verbeter de administratieve en juridische procedures om zo 
de gegevensuitwisseling tussen administraties en instellin-
gen over de verschillende bestuursniveaus heen sneller tot 
stand te laten komen.

Federale overheid 4.2.2

15 Bied, eventueel tijdelijk bij een uitzonderlijke toename aan 
dossiers, voor alle steunmaatregelen met een grote bud-
gettaire impact en belangrijke rechtmatigheidsrisico’s (bv. 
coronamaatregelen ‘tijdelijke werkloosheid’ en ‘overbrug-
gingsrecht’, de belangrijkste fiscale steunmaatregelen) 
voldoende middelen aan de bevoegde administraties en 
instellingen om tijdig een efficiënte en effectieve controle 
op te zetten.

Federale overheid 4.2.3

16 Ga na of in het actieplan van de SIOD specifieke acties kun-
nen worden opgenomen over de gecoördineerde aanpak 
van fraude met coronasteun. Pak daarbij problemen aan 
zoals een noodzakelijke update van het samenwerkingsak-
koord van 1 juni 2011 tussen de federale Staat en de gewes-
ten en gemeenschappen betreffende de coördinatie van de 
controles inzake illegale arbeid en sociale fraude.

Federale overheid

SIOD

4.3



104

Aanbevelingen Gericht aan
Punt 
in het 

verslag

Opvolging en evaluatie

17 Verzamel gedetailleerde informatie over het gebruik van 
alle socio-economische steunmaatregelen (bv. het uitstel 
van sociale bijdragen bij de zelfstandigen, ouderschapsuit-
kering) om ze te kunnen opvolgen en evalueren.

Federale overheid 5.1

18 Formuleer bij nieuwe steunmaatregelen voldoende concre-
te doelstellingen, met opvolgbare indicatoren, zodat evalu-
atie mogelijk wordt.

Federale overheid 5.1

19 Evalueer de doelmatigheid van de belangrijkste socio-eco-
nomische steunmaatregelen aan ondernemingen en parti-
culieren.

Federale overheid 5.2
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Bijlage 1

Verklarende woordenlijst i.v.m. de parameters van de inventaris

Financiële parameters 

De volgende tabel geeft uitleg bij de bedragen waarmee werd gewerkt in de inventaris. De 
meest recente bedragen (ramingen en realisaties) zijn de cijfers die beschikbaar waren op  
30 juni 2021 (behoudens uitzondering).

Initiële raming Allereerste  raming  van  de  kosten  van  de  maatregel,  niet 
geactualiseerd in het kader van verlengingen of na wijziging 
van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
steunmaatregel (bv. ingevolge de tweede besmettingsgolf).

Raming voor 2020 Meest volledige beschikbare raming voor de periode tot 
31 december 2020.

Raming op 
30 juni 2021 van de 
totale kosten van de 
maatregel

Meest recente raming van de totale kosten van de maatregel:

•  raming voor 2020 + raming voor 2021 + raming voor latere 
jaren (indien mogelijk/relevant);

  Of

•  gerealiseerd bedrag tot 31 december 2020 + raming van het 
bedrag dat werd besteed in 2021 + raming voor latere jaren 
(indien mogelijk/relevant). 

Als  de  maatregel  niet  meer  van  toepassing  is  en  het  finale 
gerealiseerde bedrag is gekend, wordt dat laatste vermeld.

Gerealiseerd bedrag 
tot 31 december 2020

Het bedrag dat werd besteed tot 31 december 2020.

Gerealiseerd bedrag 
tot 30 juni 2021

Het meest recente bestede bedrag dat beschikbaar is (tot 
30 juni 2021, behoudens uitzondering (cf. fiche per maatregel)).

Specifieke parameters voor de waarborgen 

Totaalbedrag bestemd 
voor leningen en 
waarborgen 

Het totaalbedrag dat werd besteed aan leningen en waarborgen.

Totaalbedrag aan 
toegekende leningen 
en waarborgen tot  
31 december 2020

Het totaalbedrag aan toegekende leningen en waarborgen tot  
31 december 2020.

Totaalbedrag van 
de leningen of 
waarborgen op 
30 juni 2021 

Het meest recente totaalbedrag van de leningen of waarborgen  
(2020 + een deel tot 30 juni 2021).

Gerealiseerd verlies Gerealiseerd verlies (als gevolg van leningen die niet worden 
terugbetaald of waarborgen die worden ingeroepen). Er wordt 
een nettobedrag  vermeld. Als dat bedrag negatief  is,  betreft 
het een gerealiseerde winst (bv. bij de inning van premies).
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Parameter doelgroepen 

De categorie ‘doelgroep’ klasseert de maatregelen volgens begunstigden. Er zijn drie 
mogelijke opties: ondernemingen, particulieren of ondernemingen + particulieren. 

Welke maatregelen beogen zowel de ondernemingen als de particulieren?

Deze mengcategorie omvat verschillende varianten:

• een maatregel die bestaat uit een luik voor ondernemingen en uit een luik voor particu-
lieren. De compensatie voor gehandicapte personen, bijvoorbeeld, is een maatregel die 
de mogelijkheid verschaft om het persoonlijk assistentiebudget voor personen met een 
handicap te overschrijden maar vormt ook een financiële compensatie voor organisaties 
die bijstand verlenen aan dergelijke personen;

• een maatregel die zich  richt  tot één categorie  (de werknemers) maar waar de andere 
categorie (de ondernemingen) ook baat bij heeft, zoals de tijdelijke werkloosheid;

• een maatregel waarvan de doelgroep/categorie een dubbele hoedanigheid heeft vanwege 
de aard van de maatregel, zoals het overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen. 
Die maatregel wil het inkomensverlies beperken (hoedanigheid van particulier) om 
de  zelfstandige  activiteit  in  stand  te  houden  (hoedanigheid  van  onderneming).  In 
zo’n geval worden zelfstandigen gezien als ondernemingen én als particulieren. Dat is 
bijvoorbeeld niet het geval voor de coronapremies ten gunste van zelfstandigen, omdat 
ze daar uitsluitend als ondernemingen worden beschouwd.

Hoe werden de maatregelen geklasseerd die indirect ten goede komen aan de 
particulieren? 

Diverse steunmaatregelen hebben aanleiding gegeven tot betalingen aan ondernemingen 
(vzw’s, publieke of private ondernemers enz.) maar komen indirect particulieren ten goede.  

Alle maatregelen die financiële steun bieden aan particulieren werden geklasseerd  in de 
doelgroep  van  de  particulieren,  zelfs  indien  de  financiële  steun  via  een  tussenschakel 
passeert. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de steun die het Waals Gewest toekent voor 
water en elektriciteit en die werd betaald via de leveranciers, of voor financiële steun die 
wordt toegekend via de OCMW’s. 

Er werd overeengekomen om steun aan ondernemingen die tot doel had diensten te 
financieren die zij aan particulieren aanbieden, te klasseren in de doelgroep ‘ondernemingen’. 
Het  gaat  bijvoorbeeld  om  de  steun  in  het  domein  van  de  gezondheidszorg,  opvang  en 
huisvesting, thuishulp enz. Steun die bedoeld is om de bedragen te verminderen die voor de 
desbetreffende diensten aan particulieren worden gefactureerd, wordt echter beschouwd 
als steun ten voordele van particulieren. 
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Bijlage 2

OESO – Overzicht van de beleidsfases tijdens en na de pandemie (vertaling: Rekenhof). 

Bron: OESO, Tax and fiscal policy in response to the coronavirus crisis: strengthening confidence and 
resilience, mei 2020, p. 10, www.oecd.org (vertaling: Rekenhof).

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis&_ga=2.127236557.1352611931.1629358136-110802042.1626104626
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis&_ga=2.127236557.1352611931.1629358136-110802042.1626104626
http://www.oecd.org
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Bijlage 3

Actoren in het beheer van de pandemie

Vanaf  12  maart  2020  stelde  de  Nationale  Veiligheidsraad  (NVR)193  de  federale  fase 
van het noodplan voor crisissituaties in werking en werden structuren opgezet om 
gezondheidsmaatregelen in te voeren zodat de verspreiding van het coronavirus kon 
worden afgeremd en de meest kwetsbaren in de samenleving konden worden beschermd.

Figuur 1 –  Actoren in de besluitvorming in het kader van de coronacrisis in België, maart-april 2020
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Bron: Rekenhof op basis van een schema van het Nationaal Crisiscentrum194

De figuur toont hoe de uitgebreide NVR voor het uitwerken van de gezondheidsmaatregelen 
kon rekenen op de  input vanuit deskundigengroepen, meer bepaald de Risk Assessment 
Group  (RAG),  de  Risk Management Group  (RMG)  en  het  Wetenschappelijk  Comité 
Coronavirus,  die  de  gezondheidssituatie  al  vanaf  januari  2020  mee  opvolgden195. Alle 

193 In de NVR hadden de eerste minister, de vice-eersteministers en de ministers bevoegd voor Binnenlandse Zaken, 
Buitenlandse Zaken, Justitie en Defensie zitting. De premier nodigt de regeringsleden die geen deel uitmaken van 
de NVR uit om de dossiers die hen aanbelangen, te onderzoeken, in casu de ministers van Volksgezondheid en 
Mobiliteit.

194 De website van het Nationaal Crisiscentrum bevat meer informatie over de verschillende tijdelijke cellen.
195 Zowel de RAG als de RMG werden opgericht op basis van een protocol van 5 november 2018. De RAG analyseert 

het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. Hij wordt voorgezeten 
door Sciensano en bestaat uit experten van Sciensano en de gezondheidsautoriteiten. De RMG stelt vervolgens, 
op basis van het advies van de RAG, maatregelen voor om de volksgezondheid te beschermen. Hij wordt 
voorgezeten door de FOD Volksgezondheid en bestaat uit vertegenwoordigers van de federale en regionale 
gezondheidsautoriteiten.

https://crisiscentrum.be/nl
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wetenschappelijke informatie werd vervolgens via een advies van de evaluatiecel Celeval196 
voorgelegd aan de uitgebreide NVR, zodat deze de strategische beslissingen kon nemen om 
de pandemie te bestrijden.

De voorbereiding en uitvoering van de beslissingen werd overgelaten aan het Federaal 
Coördinatiecomité  (Cofeco),  dat  ook  de  verschillende  interdepartementale  en  soms  ook 
interregionale  crisiscellen  die  de  beslissingen  concretiseerden,  coördineerde.  Om  de 
strategische en beleidsbeslissingen te operationaliseren, werd overleg georganiseerd met 
de provinciegouverneurs, de hoge ambtenaar van Brussel en de minister-president van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat zij op hun beurt de acties konden coördineren op 
gemeentelijk niveau.

Gezien de  impact van de COVID-19-pandemie op het sociaal-economische  leven, richtte 
het Cofeco verschillende tijdelijke cellen op om haar crisisbeheersing te operationaliseren. 
Een ervan was de Socio-Economische Cel (Ecosoc)197 die analyses uitvoerde naar de sociaal-
economische  impact  van  de  te  nemen  of  genomen  maatregelen  en  die  daarvoor  werd 
ondersteund door de werkgroep Sociale Impact COVID-19 (werkgroep SIC)198, die de sociale 
impact van de maatregelen en hun impact op de arbeidsmarkt monitorde en evalueerde.

De Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht op 19 maart 2020, had een drietal 
opdrachten waarvan  de  adviserende  en  coördinerende  rol met  betrekking  tot  de  socio-
economische steunmaatregelen uiteindelijk werd omgezet naar een inventariserende 
opdracht (zie punt 3.2.1). De  verschillende  cellen  onder  dit  orgaan,  de  cel  Economische 
Follow-up en de kerncel, alsook de meeste onderliggende werkgroepen, waren voornamelijk 
actief in de eerste helft van 2020. Daarna werd voornamelijk nog ingezet op het bijhouden 
van de inventaris en het organiseren van enquêtes om de impact van de coronacrisis op de 
economische activiteit in België en op de financiële gezondheid van de bevraagde Belgische 
ondernemingen na te gaan.

Op 6 april 2020 werden de experten van de nieuw opgerichte GEES (Groep van Experts belast 
met de Exit Strategy) voorgesteld, de werkgroep die een strategische visie moest ontwikkelen 
voor de graduele ontsluiting van het land en die analyses en aanbevelingen moest aanleveren 
aan de uitgebreide NVR voor de periode waarin de gezondheidsmaatregelen zouden worden 
versoepeld. De GEES kon hierbij ook rekenen op ondersteuning vanuit de ERMG. De GEES 

196 Celeval werd voorgezeten door de FOD Volksgezondheid en bestond uit vertegenwoordigers van Sciensano, het 
comité dat in werking werd gesteld voor COVID-19, de Hoge Gezondheidsraad, de administraties die bevoegd zijn 
voor volksgezondheid op het niveau van de gewesten en gemeenschappen, alsook de FOD Binnenlandse Zaken en 
Mobiliteit.

197 Ecosoc bestond uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de federale ministers van Economie, Kmo’s, 
Volksgezondheid en Werkgelegenheid alsook van de FOD Economie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, de FOD Mobiliteit, de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie.

198 De interdepartementale werkgroep SIC bestond uit vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de POD Maatschappelijke Integratie alsook van de 
openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ), Sigedis, Statbel, de Nationale Bank van België en het 
Federaal Planbureau. Zijn belangrijkste output was een periodiek geüpdatete monitoringnota over de impact 
van de COVID-19-pandemie op de werkgelegenheid en de sociale bescherming in België. Naast vaststellingen 
formuleerde de SIC ook een aantal algemene aanbevelingen, die niet op nieuwe of bijgestuurde maatregelen 
waren gericht. Hij hield ook een dashboard bij met gegevens over de werkgelegenheid en het gebruik van de 
socialebeschermingsmaatregelen, en behandelde, soms op vraag, enkele specifieke thema’s.
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werd echter eind augustus 2020 opgeheven en zijn taken werden overgedragen naar de 
Celeval.

Met het aantreden van de nieuwe  federale  regering werden de  taken van de uitgebreide 
NVR  vanaf  6  oktober  2020  opgenomen  door  het  Overlegcomité,  een  orgaan  waarin 
vertegenwoordigers  van  de  zes  regeringen  in  België  zitting  hebben199 om via overleg 
conflicten te voorkomen of te beslechten en om de coherentie van het beleid te bewaken. 
Eind november 2020 werd de evaluatiecel Celeval op non-actief gezet, nadat ze verlamd 
was  geraakt  door  interne  meningsverschillen.  Op  15  december  2020  werd  een  nieuwe 
adviesgroep van 24 medische experten aangesteld om het Overlegcomité bij te staan voor 
maatregelen om de gezondheidscrisis te beheersen en de exitstrategie verder vorm te geven: 
de Groep van Experts voor de Managementstrategie van COVID-19 (GEMS).

199 In de samenstelling van het Overlegcomité wordt een dubbele pariteit gehanteerd: er hebben evenveel 
Nederlandstaligen als Franstaligen zitting en evenveel leden van de federale regering als van de deelstaat-
regeringen: de premier, die de vergadering voorzit, en vijf leden van de federale regering, de minister-president en 
een minister van de Vlaamse regering, de minister-president van de Waalse Gewestregering, de minister-president 
van de Franse Gemeenschapsregering, de minister-president en een minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
regering. Ingeval een aangelegenheid de Duitstalige Gemeenschap aanbelangt, woont ook de minister-president 
van de Duitstalige Gemeenschapsregering de vergadering van het Overlegcomité bij. Het Overlegcomité kan ook 
een specifieke Interministeriële Conferentie instellen voor overleg tussen de federale en gewestelijke ministers van 
een beleidsdomein. In de praktijk werd dit ook via taskforces gerealiseerd, bv. de taskforce Kwetsbare Groepen die 
bestaat uit de federale en regionale ministers bevoegd voor Armoedebestrijding, Maatschappelijke Integratie en 
Sociale Zaken.
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Bijlage 4

Onderzochte steunmaatregelen

Het  Rekenhof  voerde  een  risicoanalyse  uit  om  te  identificeren welke  regelingen  binnen 
het geheel van  federale maatregelen bijkomend onderzoek vergden. De analyse berustte 
hoofdzakelijk op het financiële en maatschappelijke gewicht van de maatregelen en op de 
risico’s in verband met het normenkader en de controle van de toekenningsvoorwaarden.

De  29  maatregelen  die  werden  geselecteerd,  zijn  opgelijst  in  de  volgende  tabel.  Ze 
vertegenwoordigen 13,64 miljard euro van de 19,40 miljard euro (totale federale kosten), d.i. 
70 % van de federale maatregelen op basis van de geraamde kosten ervan op 30 juni 2021.

Maatregel Betrokken overheidsinstelling 

• Eerste federale waarborgregeling 
• Tweede federale waarborgregeling 
• Credendo overbruggingsgarantie 
• Credendo kredietherverzekering 

Eerste en tweede federale 
waarborgregeling: FOD 
Financiën, algemene 
administratie van de Thesaurie 

• Volledige werkloosheid - culturele sector 
• Tijdelijke werkloosheid - hogere uitkering 
• Tijdelijke werkloosheid - dagsupplement 
• Tijdelijke werkloosheid - versoepelde voorwaarden 

RVA

• Crisisoverbruggingsrecht 
• Overbruggingsrecht voor de heropstart 
• Tijdelijke ouderschapsuitkering zelfstandigen
• Betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen
• Kwijtschelding verhogingen

RSVZ / FOD Sociale zekerheid 

• Betalingsuitstel sociale werkgeversbijdragen
•  Bijzonder minnelijk afbetalingsplan sociale 

werkgeversbijdragen
•  Vrijstelling van bijdragen op de aanvulling bij de tijdelijke 

werkloosheidsuitkering
• Forfaitaire dagen in de land- en tuinbouwsector
•  Compensatiepremie voor werkgevers-leveranciers van 

gesloten ondernemingen

RSZ

•  Consumptiecheques - fiscale vrijstelling en vrijstelling 
sociale bijdragen

FOD Financiën en RSZ

•  Grensoverschrijdende tewerkstelling / 
grensarbeidersakkoorden

• Vrijstelling van btw-voorschot
• Investeringsaftrek 25 %  
• Vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing 
• Carry-back fiscaal
• Wederopbouwreserve

FOD Financiën

•  Tijdelijke premie van 50 euro bij leefloon, 
integratietegemoetkoming, inkomensvervangende 
tegemoetkoming, en inkomensgarantie voor ouderen

• Financiële steun voor OCMW’s

POD Maatschappelijke Integratie 

•  Tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire 
arbeidsongeschiktheid 

•  Aanvullende crisisuitkering aan sommige als 
arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten

RIZIV

Bijlage 5
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Overzicht reglementering overbruggingsrecht

(tot 30 juni 2021; voor de overzichtelijkheid werd een aantal bepalingen m.b.t. het 
crisisoverbruggingsrecht en de bepalingen die het klassiek overbruggingsrecht wijzigen, buiten 
beschouwing gelaten)

WET 23 maart 2020 
Start crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking/vrijwillige onderbreking 

Voor zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, helpers met voorlopige sociale bijdragen als in hoofdberoep
1.291,69 euro (zonder gezinslast)  – 1.614,10 euro (met gezinslast)

1 maart – 30 april 2020

KB 27 april  2020 
Uitbreiding (vanaf 1 maart) tot bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden

Halve uitkering: 645,85 euro (zonder gezinslast)  – 807,05 euro (met gezinslast)
Onbeperkte cumul (vanaf 1 maart) met andere inkomens mogelijk behalve voor halve uitkering: cumul met andere vervangingsinkomens max. 1.614,10 euro

Geen hoofdverblijfplaats in België noodzakelijk (vanaf 1 maart) 

KB 6 mei 2020
Verlenging crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking/vrijwillige onderbreking tot 31 mei 2020

KB 28 mei 2020
Verlenging crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking/vrijwillige onderbreking tot 30 juni 2020

KB 26 juni 2020
Aangepaste bepalingen verplichte onderbreking (uitbreiding tot “afhankelijke” activiteiten) en vrijwillige onderbreking (toevoeging voorwaarde objectieve 

elementen voor verband met COVID-19) en verlenging tot 31 augustus 2020
Invoering overbruggingsrecht voor de heropstart: 1.291,69 euro (zonder gezinslast)  – 1.614,10 euro (met gezinslast), vanaf 1 juni 2020 tot 31 augustus 2020 

(NVT voor zelfstandigen in bijberoep en de actief gepensioneerde zelfstandigen) 

KB 22 augustus 2020
Verlenging crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking tot 31 december 2020

(Geen verdere verlenging crisis-overbruggingsrecht vrijwillige onderbreking)
Verlenging overbruggingsrecht voor de heropstart tot 31 oktober 2020

KB 4 november 2020 
Verlenging overbruggingsrecht voor de heropstart tot 31 december 2020

Wet 24 november 2020
Invoering van het dubbel overbruggingsrecht voor de verplichte onderbreking  vanaf 1 oktober tot 30 november 2020

Volledige uitkering: 2.583,38 euro (zonder gezinslast)  – 3.228,20 euro (met gezinslast)
 Halve uitkering 1.291,69 euro (zonder gezinslast)  – 1.614,10 euro (met gezinslast)

KB 22 december 2020 
Verlenging dubbel crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking (volledige en halve uitkering) tot 31 december 2020

KB 25 maart 2021
Verlenging dubbel crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking (volledige en halve uitkering) tot 30 juni 2021

 Aanpassing termijnen nieuwe systeem crisismaatregelen overbruggingsrecht: 
Luik 1 van toepassing vanaf 1 juli 2021 tot 31 juli 2021

Luiken 2  en 3 van toepassing vanaf 1 januari tot 30 juni 2021

KB 28 februari 2021
Verlenging dubbel crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking (volledige en halve uitkering) tot 28 februari 2021

Cumul dubbel crisis-overbruggingsrecht wordt ook beperkt tot het bedrag van de uitkering
Luik 1 van het nieuwe systeem crisismaatregelen overbruggingsrecht van toepassing vanaf  1 maart 2021 tot 31 maart 2021

Wet 22 december 2020
Verlenging dubbel crisis-overbruggingsrecht verplichte onderbreking (volledige en halve uitkering) tot 31 januari 2021 

Invoering van nieuw systeem crisismaatregelen overbruggingsrecht 2021 met drie luiken: luik 1- gedwongen onderbreking, luik 2 - omzetdaling 40%, luik 3 - korte 
onderbreking omwille van quarantaine/zorg voor kinderen  

Luik 1 + 2: volledige/halve uitkering  1.291,69 euro/645,85 euro (zonder gezinslast)  – 1.614,10 euro /807,05 euro (met gezinslast)
Luik 3:  volledige of halve uitkering met een bedrag in functie van de gezinslast en de periode van onderbreking

Cumul met andere vervangingsinkomens beperkt tot het bedrag van de uitkering
Luik 1 van toepassing vanaf 1 februari 2021 tot 31 maart 2021
Luiken 2 en 3 van toepassing vanaf 1 januari tot 31 maart 2021
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Bijlage 6

Overzicht coronamaatregelen ‘overbruggingsrecht’ met maandbedragen

(tot 30 juni 2021; als er twee bedragen vermeld zijn, is het eerste het bedrag met gezinslast en 
het tweede het bedrag zonder gezinslast)

2020 2021

Soort 03 04 06 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Crisisoverbruggingsrecht
verplichte onderbreking
(enkele uitkering)

Volledige uitkering: 1.614,10/1.291,69 euro 
Halve uitkering: 807,05/645,85 euro200

Crisisoverbruggingsrecht
verplichte onderbreking (dubbele 
uitkering)

Volledige uitkering: 3.228,20/2.583,38 euro 
 Halve uitkering: 1.614,10/1.291,69 euro 

Crisisoverbruggingsrecht
vrijwillige onderbreking 
(vanaf zeven opeenvolgende 
kalenderdagen)

Volledige uitkering:  
1.614,10/1.291,69 euro 

Halve uitkering:  
807,05/645,85 euro 

Overbruggingsrecht recht voor 
de heropstart

1.614,10/1.291,69 euro (volledige uitkering)

Overbruggingsrecht quarantaine 
of kinderopvang (derde pijler 
klassiek overbruggingsrecht)

Getrapte uitkering201:  
max= 1.614,10/ 
1.291,69 euro)

Nieuw crisisoverbruggingsrecht 
verplichte onderbreking 
(luik 1)202

INWERKINGTREDING 
UITGESTELD

Volledige uitkering: 
807,05/645,85 euro  

< 15 dagen  
1.614,10/1.291,69 euro  

vanaf 15 dagen 
 Halve uitkering: 

403,53/322,93 euro  
< 15 dagen  

807,05/645,85 euro  
vanaf 15 dagen

Nieuw crisisoverbruggingsrecht 
omzetdaling (luik 2)

Volledige uitkering:  
1.614,10/1.291,69 euro 

Halve uitkering: 
807,05/645,85 euro 

Nieuw crisisoverbruggingsrecht 
quarantaine of zorg voor een 
kind (luik 3)

Getrapte uitkering203 
Volledige uitkering: 

max= 1.614,10/1.291,69 euro 
Halve uitkering:  

max = 807,05/645,85 euro 

200 Deze maatregel loopt door tot december 2020 omdat zelfstandigen die hun afhankelijkheidsband aantonen met 
zelfstandigen die wel volledig hun activiteit onderbreken, maar hun eigen zelfstandige activiteit niet volledig 
onderbreken, slechts in aanmerking komen voor de enkele uitkering.

201 Hierbij wordt bij een onderbreking van de activiteit vanaf minstens 7, 14, 21 of 28 opeenvolgende kalenderdagen 
een onderbrekingsuitkering van resp. 25 %, 50 %, 75 % of 100 % van het maandelijkse maximumbedrag toegekend.

202 De nieuwe maatregelen vanaf 2021 werden niet in de online inventaris van het Rekenhof opgenomen.
203 Idem: hierbij wordt bij een onderbreking van de activiteit vanaf minstens 7, 14, 21 of 28 opeenvolgende kalenderdagen 

een onderbrekingsuitkering van resp. 25 %, 50 %, 75 % of 100 % van het maandelijkse maximumbedrag toegekend.
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Bijlage 7

Belangrijkste nieuwe steunmaatregelen eerste jaarhelft 2021

Financieel gewicht van de voornaamste nieuwe maatregelen genomen tijdens het eerste kwartaal 
2021 (in miljoen euro, maatregelen van meer dan 50 miljoen euro)

Maatregel
Meest recente 

geraamde 
bedrag 

Meest recente 
gerealiseerde 

bedrag 

RSVZ

Crisis-overbruggingsrecht 2021 - 3 luiken 601,2 155,5

Eenmalige premie overbruggingsrecht 48,6

RSZ

Vermindering doelgroep - relance werkgelegenheid 224,6

FOD Financiën

Belastingvermindering bij kwijtschelding van huur 112

RVA

Eenmalige premie voor werknemers van nog verplicht 
gesloten sectoren 

52,4

RJV

Vrijstelling van de jaarlijkse vakantiebijdrage 2021 
voor werknemers uit de horecasector 

110

Totaal 1.148,2

Bron: betrokken instellingen
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Bijlage 8

Antwoorden

Het Rekenhof ontving de volgende antwoorden op zijn ontwerpverslag.

Respondent Datum antwoord

Eerste minister 2/10/2021

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk 1/10/2021

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 6/10/2021

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele 
Hervormingen en Democratische Vernieuwing

30/9/2021

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen 
met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

12/10/2021
(e-mail)

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid 13/10/2021
(e-mail)

Gouverneur van de Nationale Bank België 28/09/2021
(e-mail)

Directeur-generaal Credendo ECA 28/09/2021
(e-mail)

Afdelingshoofd Beheerscontrole FOD Financiën 1/10/2021
(e-mail)

Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie 28/09/2021
(e-mail)

Administrateur-generaal van het  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen (RSVZ) (gemeenschappelijk antwoord samen met de Cel 
ExperTIZ van de FOD Sociale Zekerheid)

15/9/2021
(e-mail)

Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 28/9/2021

Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 24/9/2021 

Directeur van de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) 27/9/2021 
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Antwoord eerste minister
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Antwoord minister van Economie en Werk
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Antwoord minister van Economie en Werk
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Antwoord minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

(vertaling)

  Rekenhof
 De heer Philippe Roland
 Eerste voorzitter
 Regentschapsstraat 2
 1000 BRUSSEL

Uw kenmerk:  Ons kenmerk:    Bijlage:
AS2-3.726.787-863  DGESOC/REG        1
   Contact via:    Datum:
   Tom.parys@vandebroucke.fed.be  6-10-2021

Audit van de economische steunmaatregelen aan ondernemingen en aan 
particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - ontwerpverslag 

Mijnheer de eerste voorzitter,

Met veel belangstelling heb ik het ontwerpverslag doorgenomen dat het Rekenhof opstelde 
over de economische steunmaatregelen aan ondernemingen en aan particulieren in het 
kader van de COVID-19-crisis.

De meeste problemen die in het ontwerpverslag aan bod komen, zoals het ontbreken van 
een gedetailleerde en allesomvattende inventaris van alle economische steunmaatregelen 
die  werden  genomen,  zijn  grotendeels  te  verklaren  doordat  de  pandemie  compleet 
onvoorspelbaar was en wij bij hoogdringendheid moesten handelen. 

Het Rekenhof wijst op coördinatieproblemen bij de uitwerking van sommige maatregelen, 
maar benadrukt wel dat zich op federaal niveau minder moeilijkheden voordeden wat de 
sociale zekerheid betreft, wat mij verheugt.

In verband met de maatregelen die onder mijn bevoegdheid vallen en de aanbevelingen 
daarover, wil ik in de eerste plaats verwijzen naar de opmerkingen die de RSZ en de SIOD 
respectievelijk op 28 september 2021 en 27 september 2021 tot het Rekenhof richtten. 

Wat meer specifiek aanbeveling nr. 16 in het ontwerpverslag van het Rekenhof betreft, kan 
ik u meedelen dat wij het advies van de SIOD hebben ontvangen over de actualisering van 
het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011. Samen met mijn collega-ministers Dermagne 
en Clarinval zal ik het nodige doen om dat advies ten uitvoer te brengen. 

mailto:Tom.parys@vandebroucke.fed.be
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Daarnaast kan ik u meedelen dat de SIOD momenteel zijn operationeel plan voor 
2022 voorbereidt. In die context zullen we samen met de SIOD en de bevoegde diensten 
nagaan of er specifieke acties kunnen worden opgenomen voor een gecoördineerde aanpak 
van fraude met COVID-steunmaatregelen. 

In verband met de verzekering Uitkeringen vindt u bijgaand een document met uitleg, als 
antwoord op de vaststellingen en aanbevelingen in het ontwerpverslag. 

Hoogachtend,

Frank Vandenbroucke

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
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Antwoord minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele 
Hervormingen en Democratische Vernieuwing

(vertaling)

Brussel, 30 september 2021

 De heer Philippe Roland
 Eerste voorzitter
  Rekenhof
 Regentschapsstraat 2
 1000 BRUSSEL

Uw brief van   Uwkenmerk:  Ons kenmerk:  Bijlage:

1 september 2021  AS2-3.726.787-L115  SSTI/CL/Gde/WDB6508

Steunmaatregelen aan ondernemingen en aan particulieren in het kader van de 
COVID-19-crisis

Mijnheer de eerste voorzitter,

Mijn  kabinet  en  ikzelf  hebben  kennis  genomen  van  uw  ontwerpverslag  over  de 
steunmaatregelen aan ondernemingen en aan particulieren in het kader van de COVID-
19-crisis.

In de eerste plaats wil ik u bedanken voor het goed onderbouwde en zeer gedetailleerde 
verslag. Het verheugt mij te lezen dat het Rekenhof bij zijn audit rekening heeft gehouden 
met de bijzondere context van de COVID-19-crisis en de specifieke omstandigheden waarin 
ikzelf, mijn voorganger, mijn dienst en de socialeverzekeringsfondsen moesten werken. 

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen  (RSVZ) en de dienst 
ExperTIZ van de FOD Sociale Zekerheid hebben over het ontwerpverslag een aantal 
opmerkingen geformuleerd waar  ik volledig achter  sta. Zij  zullen hun opmerkingen ook 
aan het Rekenhof bezorgen. 

Zelf heb ik uw verslag geanalyseerd binnen mijn kabinet en in dat verband wil ik een aantal 
aspecten benadrukken. 

Het verslag begint met te stellen dat er geen inventaris is die alle crisismaatregelen 
centraliseert. Op het niveau van de FOD Economie (Kmo-observatorium) werd intern een 
inventaris opgesteld van de steunmaatregelen (op alle beleidsniveaus) ten voordele van 
de ondernemingen,  en die  inventaris  telt momenteel  527 maatregelen.  Ik erken evenwel 
dat uw inventaris nog vollediger is. U vermeldt daar onder meer de maatregelen waarbij 
aan zelfstandigen uitstel wordt verleend voor de betaling van de sociale bijdragen (uitstel, 
vrijstelling, geen verhogingen), maar die maatregelen komen voorts nog weinig aan bod in 
het verslag, wat ik betreur. 
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Wat de budgettaire impact betreft, is de administratie van oordeel dat de voorstelling van 
de cijfers en de omschrijving van de periodes hier en daar om opheldering vragen. Ik ga 
daarmee akkoord. De administratie zal u die preciseringen bezorgen. 

In  verband met  de  regelgeving  en  de  coördinatie  schrijft  het  verslag  dat  de  regelgeving 
en, vooral, de opeenvolgende verlengingen en versoepelingen complex zijn en dat er voor 
sommige  maatregelen  een  gebrek  aan  coördinatie  was.  De  complexiteit  is  te  verklaren 
door de hoogdringendheid en doordat zich nog nooit zo’n crisis had voorgedaan, ook nog 
tijdens de nieuwe besmettingsgolf van oktober 2020. Voor de meeste maatregelen heeft de 
coördinatie tussen de federale diensten nochtans goed gewerkt en hielden de verschillende 
diensten elkaar op de hoogte.

Het  toezicht  op  de  maatregelen  is  uiteraard  belangrijk  voor  de  geloofwaardigheid  en 
evaluatie ervan. De directie ECL van het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen hebben een 
controle a priori en a posteriori ingesteld. Die controles zijn onderdeel van een monitoring 
(op zijn minst maandelijks) en worden geëvalueerd en bijgestuurd tijdens vergaderingen 
tussen die actoren. Het verheugt mij dat het Rekenhof in zijn verslag erkenning heeft voor 
het werk van de directie ECL.

In het deel over de opvolging en de evaluatie identificeert het verslag een aantal goede en 
slechte praktijken. Na de  lijst  te hebben doorgenomen,  lijkt het mij noodzakelijk  er  een 
aantal goede praktijken van mijn administratie aan toe te voegen, zoals de opmaak van FAQ 
voor de beheerders van de socialeverzekeringsfondsen, de wekelijkse ABC-bijeenkomsten 
om de maatregelen te monitoren, de samenwerking tussen ExperTIZ en het RSZV enz.

Voorts zou ik u willen vragen aandacht te besteden aan het gebruik van de term ‘economische 
steun’ in het verslag. De federale maatregelen vallen immers onder de sociale zekerheid en 
de maatschappelijke bijstand, terwijl de economische steunmaatregelen, zoals u weet, een 
gewestelijke bevoegdheid zijn.

Net zoals mijn collega’s Y. Dermagne en F. Vandenbroucke heb ik kennis genomen van 
de opmerkingen die de SIOD formuleerde en ik kan u verzekeren dat wij die in perfecte 
samenspraak opvolgen.

Ik dank u voor de aandacht die u aan mijn opmerkingen besteedt. U kunt altijd contact 
opnemen met mijn kabinet, mochten er vragen zijn. 

Hoogachtend,

David Clarinval

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo’s, Landbouw, Institutionele Hervormingen 
en Democratische Vernieuwing
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