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HANDVEST VAN DE SOCIAAL 
VERZEKERDE: 20 JAAR IN 2015

DOOR MAGGIE DE BLOCK
Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geachte dames, geachte heren,

Ik ben verheugd en vereerd hier deze namiddag bij u te mogen zijn. Om te beginnen 
wil ik dankwoord richten aan de organisatoren van dit colloquium, namelijk: de 
heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV en voorzitter van het Col-
lege van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ), de heer Frank 
Van Massenhove, voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid, 
de leden van de gemengde werkgroep OISZ-FOD Sociale Zekerheid ‘Handvest van 
de sociaal verzekerde’, de verschillende personen die instaan voor de kwaliteit van 
hun uiteenzettingen, de heer Gregor Vande Vyver, voorzitter van de Arbeidsrecht-
bank van Gent, in zijn hoedanigheid van moderator, de verschillende juridische, 
communicatie- en logistieke diensten van de verschillende betrokken administraties.

Als Minister van Sociale Zaken doet het mij veel plezier vast te stellen dat de ver-
schillende administraties van de sociale zekerheid in zo weinig tijd en in nauwe 
samenwerking een denkoefening op gang hebben kunnen brengen om tot een werk 
van dergelijke kwaliteit te komen. Bedankt iedereen!

De wet tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde vierde op 11 april 
van dit jaar haar twintigste verjaardag. Het Handvest vond zijn oorsprong binnen 
een bredere beweging begin de jaren negentig van de vorige eeuw. De politiek, het 
maatschappelijk middenveld en de media hadden toen de mond vol van de kloof 
tussen enerzijds de burger en anderzijds de overheid en de politiek. Er volgden al-
lerlei initiatieven om die kloof te verkleinen, zoals het ‘Handvest van de gebruiker 
van de openbare diensten’ van 4 december 1992 en de regels rond de openbaarheid 
van bestuur.

Het ‘Handvest van de Sociaal Verzekerde’ werd in het leven geroepen om mensen 
die voor hun bestaanszekerheid op de sociale zekerheid aangewezen zijn, kortweg de 
sociaal verzekerden, beter te beschermen. Om dat te bereiken, werd ingezet op drie 
speerpunten:
 § sociaal verzekerden moesten hun rechten beter kennen;
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 § ze moesten hun rechten beter kunnen uitoefenen;
 § en ze moesten beter op de hoogte zijn van de middelen om die rechten indien 

nodig af te dwingen.

Is het Handvest de voorbije twintig jaar in dit opzet geslaagd? Toch zeker groten-
deels. Als we deze drie doelstellingen van naderbij bekijken, zien we dat op elk punt 
een belangrijke vooruitgang is geboekt.

Allereerst stellen wij vast dat de instellingen van de sociale zekerheid steeds sneller 
inspelen op de noden van de sociaal verzekerden en dat de burgers steeds beter ge-
informeerd worden.
Er worden grote inspanningen geleverd om de sociaal verzekerden hulp en prakti-
sche adviezen te geven. Bovendien wachten de instellingen niet totdat ze gerichte 
vragen krijgen, maar handelen ze proactief.
Daardoor kennen de sociaal verzekerden vandaag hun rechten effectief beter.

Ook als het over de uitoefening van die rechten gaat, zien we dat de situatie is ver-
beterd. De beste manier om te garanderen dat sociaal verzekerden krijgen waarop 
zij recht hebben, is om die rechten automatisch toe te kennen, zonder voorafgaande 
aanvraag of procedure. Dit staat ook zo in artikel 8 van het Handvest.
Dit jaar hebben we een mooie stap gezet op dit vlak: burgers die genieten van een 
verhoogde tegemoetkoming moeten niet meer uitdrukkelijk aan hun huisarts vragen 
om alleen maar het remgeld te betalen. Voortaan mag de huisarts enkel het remgeld 
aanrekenen. Op dit ogenblik zijn we nog in de opstartfase, maar ik ben ervan over-
tuigd dat op korte termijn wel degelijk iedereen mee zal zijn in dit sociale verhaal.

Tot slot zijn de sociaal verzekerden ook beter op de hoogte van de manieren om 
bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen tot niet-toekenning van een recht. Elke 
beslissing tot niet-toekenning vermeldt immers de concrete mogelijkheden om in 
beroep te gaan, met daarbij de nodige praktische inlichtingen, bijvoorbeeld over de 
termijn. Anderzijds lijkt het me niet noodzakelijk om in de kennisgeving van een 
beslissing de wettelijke bepalingen in hun geheel te vermelden. Deze bepalingen zijn 
niet altijd leesbaar en de inhoud ervan kan zeer waarschijnlijk beknopter en helder-
der geformuleerd worden.

Dames en heren,
Geachte aanwezigen,

Het is duidelijk dat we erop vooruit zijn gegaan, en dat voor elk van de drie con-
crete doelstellingen die het Handvest naar voren schoof. Twintig jaar geleden waren 
de meningen over het Handvest verdeeld: sommige juristen hadden het over een 
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nieuwe frisse wind die door de sociale zekerheid zou waaien terwijl anderen het 
Handvest als ‘wetgevende diarree’ bestempelden.

Als we vandaag terugblikken, mogen we toch zeggen dat die eerste groep het bij het 
rechte eind had: het Handvest heeft een frisse wind door onze sociale zekerheid doen 
waaien en heeft de belangen van de sociaal verzekerde nog meer op het voorplan 
gebracht. Het komt er nu op aan om deze dynamiek vast te houden.

Een ander gebied dat zeker nog vatbaar is voor verbetering, is het gebruik van de 
talen. Artikel 6 van het Handvest schrijft voor dat de instellingen van de sociale 
zekerheid zich in een begrijpelijke taal moeten uitdrukken, en op dat vlak is er nog 
heel wat werk aan de winkel.

Ik denk even terug aan die dag in maart, toen ik samen met Frank Van Massenhove 
te gast was in het programma Hautekiet op Radio 1 (Vlaamse radio-omroep), in het 
kader van de campagne Heerlijk Helder. Met deze campagne wilde Jan Hautekiet 
duidelijk aan de overheden, het gerechtelijk apparaat, de verzekeraars, enz. laten 
zien dat de boodschap die ze overbrengen, vaak ronduit ingewikkeld is. En hij heeft 
overschot van gelijk: door duidelijker te communiceren zouden wij niet alleen heel 
wat hersenbrekers, maar ook pijnlijke misverstanden kunnen vermijden.
Vervolgens heeft Hautekiet me een formulier gegeven dat werkonbekwame mensen 
moeten invullen als ze met toelating van de adviserend arts weer aan het werk willen 
gaan. En eerlijk gezegd: ook al ken ik de materie goed, ik heb het document meer-
dere malen moeten herlezen om te weten waarover het nu precies ging. Ik kan me 
dus levendig voorstellen dat de mensen die niet in staat zijn administratieve forma-
liteiten te vervullen, sommige zaken gewoon niet of slecht begrijpen.

Een ander punt waar we op moeten blijven inzetten, is de vereenvoudiging van 
de administratie. De instellingen van de sociale zekerheid moeten nog veel meer 
informatie met elkaar uitwisselen en uit eigen beweging alle ontbrekende gegevens 
verzamelen, om de rechten van sociaal verzekerden juist in te schatten. Artikel 11 
van het Handvest verlangt dit ook.

Mensen in armoede worden nu het vaakst met papierwerk geconfronteerd, terwijl 
juist zij het meest moeite hebben om al die administratie op te volgen. Via automa-
tische gegevensdeling tussen de verschillende overheidsinstellingen kunnen we deze 
mensen een pak werk en zorgen besparen én verzekeren we hen van de bescherming 
waar ze recht op hebben.

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor e-government. We leven in een digitaal 
tijdperk, en ook de instellingen van de sociale zekerheid moeten daarin mee. Dat 
betekent natuurlijk niet dat de sociale zekerheid naar een internetwinkel moet evo-
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lueren waar mensen snel even komen ‘shoppen’ om voordelen. Een overheid heeft 
nu eenmaal tijd nodig om alle informatie te verzamelen en dan in eer en geweten 
een beslissing te nemen. Dat begrijpen de mensen ook. Maar dat het soms een vol-
ledig jaar duurt vooraleer een beslissing valt over een uitkering, dat valt vandaag de 
dag toch moeilijker uit te leggen.

Geachte dames, geachte heren,

Het Handvest is meer dan een vodje papier. Het staat ten dienste van de burgers, 
van alle burgers, ongeacht of ze nu al een sociale uitkering ontvangen of gewoon van 
plan zijn vragen te stellen over hun sociale rechten.

We leven in een tijd van verandering, waarin de almachtige administratie haar cen-
trale plaats heeft afgestaan aan de burger. In die zin is het Handvest een tool die 
weliswaar niet perfect is, maar wel kostbaar, en die evolueert opdat elke burger in de 
toekomst de belangrijkste doelgroep van ons complexe en benijde stelsel van sociale 
bescherming zou zijn.

Door u het Handvest van de sociaal verzekerde eigen te maken en het aan te passen 
aan de verschillende evoluties, door georganiseerd na te denken, blijft u blijk geven 
van deze geest van oplettendheid en van aandacht voor de burger.

Ik dank u daarvoor en verzeker u dat uw minister helemaal achter u staat. Dat de geest 
van kwaliteitsvolle service die alleen de gemeenschap ten goede komt, u mag leiden.




