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COMMISSION DES AFFAIRES 
SOCIALES, DE L'EMPLOI ET DES 

PENSIONS 

COMMISSIE VOOR SOCIALE 
ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN 

 

du 

 

MERCREDI 20 AVRIL 2022 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 20 APRIL 2022 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

La réunion publique de commission est ouverte à 

14 h 01 et présidée par Mme Marie-Colline Leroy. 

De openbare commissievergadering wordt 

geopend om 14.01 uur en voorgezeten door 

mevrouw Marie-Colline Leroy. 

 

01 Vraag van Ellen Samyn aan Frank 

Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en 

Volksgezondheid) over "De besteding van de 

subsidies aan het FWO en het FNRS" 

(55026475C) 

01 Question de Ellen Samyn à Frank 

Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé 

publique) sur "L'affectation des subsides au 

FWO et au FNRS" (55026475C) 

 

01.01  Ellen Samyn (VB): Mijnheer de minister, 

de ministerraad van 25 februari keurde op uw 

voorstel een ontwerp van KB goed tot wijziging 

van de verdeling van het bedrag voor de twee 

fondsen die actief zijn in de sector van het 

fundamenteel onderzoek. Van de 40 miljoen euro 

gaat bijna 21 miljoen euro naar het Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en iets meer 

dan 19 miljoen euro naar het Fonds National de la 

Recherche Scientifique (FNRS). 

 

Legt u bepaalde onderzoeksthemata op bij de 

toekenning van die subsidies, aangezien die 

middelen komen uit de inkomsten van de RSZ? 

Zo ja, welke? 

 

De verdeling van de middelen staat niet in 

verhouding tot het aandeel van Nederlandstaligen 

en Franstaligen in de bevolking. Waarom krijgt het 

FNRS beduidend meer federale subsidies? 

 

01.02 Minister Frank Vandenbroucke: De 

financiering voor de creatie van 

onderzoeksmandaten in de sector van het 

fundamenteel onderzoek behoort tot de taken van 

de RSZ. Sinds 1 januari 2007 keert de RSZ 

jaarlijks een aan de index gekoppeld bedrag van 

31 miljoen euro uit aan de werkgevers die actief 

zijn in de sector van het fundamenteel onderzoek. 

Dat bedrag wordt verdeeld tussen het FNRS en 

het FWO op de wijze bepaald door de wet. De 

wettelijke basis van die maatregel vindt u enerzijds 

in titel 4, hoofdstuk 12 van de programmawet van 

27 december 2006 en anderzijds in het KB van 

29 januari 2007 tot uitvoering van dat hoofdstuk 

12. 

 

De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid 

(FRWB) controleert, conform artikel 3 van dat KB 

of de projecten waarvoor mandaten zijn 

toegewezen, inderdaad betrekking hebben op 

fundamenteel onderzoek in de zin van artikel 188, 

3° van de wet. 

 

De wet verstaat daaronder een activiteit die het 

verleggen van de wetenschappelijke en 

technische kennis zonder industriële of 

commerciële doelstellingen beoogt.  

 

De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid heeft 

drie maanden de tijd om aan de RSZ het resultaat 

van dit onderzoek mee te delen. Indien de 

Federale Raad voor Wetenschapsbeleid zich 

binnen deze termijn niet heeft uitgesproken, 

worden alle mandaten verondersteld onder het 

fundamenteel onderzoek te vallen, tot bewijs van 

het tegendeel. De RSZ controleert volgens de 

door de Koning bepaalde modaliteiten het creëren 

van bijkomende betrekkingen in de sector van het 

fundamenteel onderzoek ten opzichte van het jaar 

2006, en zorgt indien nodig voor de terugvordering 

van de toegewezen bedragen die niet zouden zijn 

uitgegeven aan mandaten die onder het 

fundamenteel onderzoek vallen.  

 

Zoals daarnet gezegd vind ik het belangrijk dat via 

de bedoelde tewerkstellingsmaatregelen in de 

vorm van een vrijstelling van RSZ-bijdragen de 

tewerkstelling van mandaathouders, doctorandi of 

postdoctorandi, in het kader van het fundamenteel 
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wetenschappelijk onderzoek wordt gefaciliteerd. 

Dat is niet alleen belangrijk voor de directe 

tewerkstelling via die mandaten, maar vooral met 

het oog op het belang van het fundamenteel 

onderzoek voor onze economie, en afgeleid dus 

voor de tewerkstelling in het geheel van ons land. 

Zoals vaak gezegd is kennis onze enige 

grondstof.  

 

Daarmee zijn het Fonds National de la Recherche 

Scientifique en het Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek Vlaanderen volgens mij het best 

geplaatst om de te weerhouden 

onderzoeksthema's voor ondersteund 

fundamenteel onderzoek te bepalen.  

 

Ten tweede, de wijze waarop de verdeling van het 

bedrag van 31 miljoen - een te indexeren bedrag - 

elk jaar wordt berekend, is vastgelegd in het 

artikel 189, paragraaf 3, van de programmawet 

van 27 december 2006. De RSZ berekent de 

verdeling hiervan over de twee instellingen op 

basis van de persoonlijke en patronale sociale 

zekerheidsbijdragen die enerzijds het FNRS en 

het FRIA, en anderzijds het FWO - voorheen het 

IWT, nu geïntegreerd in het FWO - hebben 

betaald voor de doctorandi en postdoctarandi die 

zij voor de bedoelde onderzoeksprojecten hebben 

aangeworven.  

 

Op basis van de voor deze onderzoekers betaalde 

socialezekerheidsbijdragen met betrekking tot het 

jaar N-2 berekent de RSZ voor het jaar N het 

procentuele aandeel in deze 31 miljoen euro van 

enerzijds het FNRS en anderzijds het FWO. Het 

bedrag van de toelage dat in het jaar N aan het 

FWO en het FNRS wordt uitbetaald, staat dus in 

verhouding tot de door hen betaalde 

socialezekerheidsbijdragen in het jaar N-2. De 

RSZ deelt de berekende verdeling elk jaar mee 

aan de FOD Sociale Zekerheid, die voor de 

publicatie van het KB zorgt waarin het bedrag van 

de toelage voor de twee instellingen wordt 

opgenomen.  

 

01.03  Ellen Samyn (VB): Mijnheer de minister, 

het is absoluut positief dat er in onderzoek wordt 

geïnvesteerd. Het is ook een goede zaak dat er 

regels worden opgelegd voor de toekenning van 

de subsidies. Het zal u niet verwonderen dat onze 

partij nogal kritisch staat tegenover almaar meer 

transfers, ook al gaat het maar over enkele 

miljoenen euro's. Het FNRS wordt vanuit 

Franstalige zijde minder gesubsidieerd dan het 

Vlaamse FWO. Het kan natuurlijk niet de 

bedoeling zijn dat de federale overheid de 

desinteresse van de Waalse overheid opvangt. Er 

mag zeker extra worden geïnvesteerd in 

onderzoek, maar dan wel met een rechtvaardige 

verdeling van de middelen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Nahima Lanjri aan Frank 

Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en 

Volksgezondheid) over "De evaluatie van het 

statuut van onthaalouders" (55026758C) 

02 Question de Nahima Lanjri à Frank 

Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé 

publique) sur "L'évaluation du statut 

d'accueillant d'enfant" (55026758C) 

 

02.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

minister, bij de bespreking van uw beleidsnota had 

ik u ook al enkele vragen gesteld over de 

evaluatie van het sui generis statuut voor 

onthaalouders. Dat hebben we in 2003 ingevoerd. 

De betrokken administraties hebben hun analyses 

nu gemaakt. Daardoor zou er nu een beter zicht 

zijn op de positieve aspecten van het statuut. 

Maar uit de analyse zouden ook de knelpunten 

moeten blijken. 

 

U had gezegd dat u de analyse in een tweede fase 

ook zou voorleggen aan de sociale partners, zodat 

zij op basis daarvan ook voorstellen tot 

verbetering zouden kunnen doen. Uit de praktijk 

blijkt dat verbeteringen in verband met de 

hervorming van het statuut zich opdringen. Ik 

ontvang nog steeds heel veel mails van 

onthaalouders die zich zorgen maken over hun 

sociale rechten. In sommige gevallen gaat het 

over heel schrijnende situaties. Ik signaleerde al 

een aantal problemen, zoals de beperkte 

pensioenrechten, maar ook problemen rond de 

progressieve werkhervatting van onthaalouders. 

Daarover heb ik enkele vragen voor u.  

 

Wat zijn de belangrijkste conclusies die kunnen 

worden getrokken uit het evaluatierapport van de 

betrokken administraties? Kunt u de evaluatie ook 

aan het Parlement overmaken? Komt u hier op 

een bepaald moment ook meer uitleg over geven 

aan het Parlement, in deze commissie?  

 

U gaf aan dat u de evaluatie zou bespreken met 

de bevoegde ministers, zowel op federaal niveau 

als op gemeenschapsniveau. Is dat intussen 

gebeurd? Wat zijn dan de volgende stappen?  

 

Heeft u ook al advies gevraagd aan en ontvangen 

van de sociale partners? Welke voorstellen tot 

verbetering schuiven zij naar voor?  

 

Gaat u aan de slag met de voorstellen van de 


