
55

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL 
VERZEKERDE, 20 JAAR LATER: STOP 
OF NOG?

DOOR PHILIPPE BOUCHAT
Sr Policy Advisor, FOD Sociale Zekerheid en Regeringscommissaris bij de Federale Pensioendienst (FPD)*

20 jaar, dat is van de leeftijd waarop alles nog mogelijk is. Maar 20 jaar is ook – want 
werkelijk alles is mogelijk – de leeftijd van alle gevaren. Daardoor beseft men pas 
jaren later dat de beslissingen die 20 jaar geleden werden genomen, onze toekomst 
hebben bezegeld.

Het handvest van de sociaal verzekerde1 blaast 20 kaarsjes uit. Hoog tijd dus dat we 
de juiste vragen stellen met – in het achterhoofd – deze opzettelijk provocerende 
vraag: stop of nog?

Om deze fundamentele vraag te beantwoorden nodig ik u uit om tegelijk de hoogte 
en de breedte op te meten.

De hoogte meten, d.w.z. de wereld van de details verlaten en de veel leerzamere wereld 
van waarden en principes binnenstappen. En de breedte, om kort te analyseren hoe 
sommige landen die dicht bij het onze liggen, de bescherming van de rechten van de 
begunstigden van hun respectieve stelsels van sociale bescherming organiseren.

1. WELKE PRINCIPES EN WAARDEN LIGGEN TEN GRONDSLAG AAN HET HANDVEST? 

1.1. DE CONTEXTUELE SITUATIE VAN HET HANDVEST

1.1.1. Vanwaar komt het handvest van de sociaal verzekerde?
Volgens de parlementsleden die het initiatief hebben genomen voor de wet die het 
handvest van de sociaal verzekerde in het leven heeft geroepen2, was het aanvanke-
lijke idee dat de sociaal verzekerden ook over een handvest zouden beschikken, naar 

(1) Voor het gemak gebruiken wij in deze tekst alleen het woord “Handvest”.
(2)  Zie Parl. Doc., K., B.Z. 1991-1992, nr. 353/1, p. 2. In dit voorstel is een eerder voorstel van 1989 opgeno-
men, dat op die manier werd gered van het verval.

* Voorheen: Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).
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het voorbeeld van de belastingplichtigen3, zonder de globale hervorming van de 
sociale zekerheid af te wachten waarmee de professoren Dillemans en Vandervorst 
begin jaren tachtig waren gestart4.

Het doel dat door zijn auteurs aan het handvest werd gegeven, is, afgaande op de 
voorbereidende werken, “de sociaal verzekerde beschermen. De uitoefening van diens 
rechten is afhankelijk van drie voorwaarden: hij moet weten dat die rechten bestaan, hij 
moet er gebruik van willen maken en hij moet de toepassing ervan kunnen vorderen”5.

De sociaal verzekerde is, volgens de eigen bewoordingen van deze parlementaire 
visie, dus een persoon om te beschermen, die misschien geen gebruik wil maken van 
zijn rechten en die de toepassing ervan moet vorderen opdat ze effectief zouden zijn.

Kortom, het betrof hier een paternalistische visie die de vermeende sociaal verze-
kerde eerder als een hulpbehoevende beschouwt, die mogelijk geen gebruik wil ma-
ken van zijn sociale rechten, de reden waarom hij de toepassing van zijn rechten 
moet vorderen in plaats van dat hij ze automatisch geniet. Deze paternalistische visie 
wordt nauwelijks verzacht door de bewering dat “de bedoeling van dit handvest (…) 
is vooral de armoede en de bestaansonzekerheid te bestrijden” (ibidem).

Het voornaamste onderliggende idee van het handvest kan dus als volgt worden 
samengevat: de sociaal verzekerde loopt het risico bestaansonzekerheid en armoede 
te kennen, omdat hij zijn sociale rechten niet kent of niet weet hoe hij ze kan uitoe-
fenen of de toepassing ervan kan vorderen; het is dus aan ons, de overheid, om ons 
over dit probleem te buigen door wetten te maken!

Op de vraag “waar komt het handvest vandaan?” antwoord ik dus: van een paternalistische 
visie op de situatie van de sociaal verzekerde en op de sociaal verzekerde zelf. Leeft deze 
visie vandaag nog? Die vraag zal ik aan het eind van mijn uiteenzetting beantwoorden.

Op te merken valt dat de zogenaamde “herstelwet” van 25 juni 1997 – die enkele 
wijzigingen en verduidelijkingen heeft aangebracht aan de wet van 11 april 1995 – 
deze paternalistische visie geenszins opnieuw in vraag heeft gesteld.

(3) Dit handvest van belastingplichtigen werd ingesteld door de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale 
bepalingen. Het wordt door de meeste specialisten vandaag als ondoeltreffend beschouwd en de bepalingen 
ervan als vervallen.
(4) Concreet werden de professoren Dillemans en Vandervorst aangesteld als koninklijk commissarissen voor de 
codering, vereenvoudiging en harmonisatie van de sociale zekerheid. De werkzaamheden van deze koninklijke 
commissie leidden tot een voorontwerp van het Wetboek van de sociale zekerheid van 29 augustus 1985, dat he-
laas de hindernis van de parlementaire procedure niet wist te nemen. Geleidelijk aan maakte deze aanvankelijke 
hervormingsambitie plaats voor de grote werf van de informatisering van de sociale zekerheid.
(5) Zie Parl. Doc., ibidem.
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1.1.2. Wat is de axiomatische en normatieve omgeving van het handvest?
Het handvest van de sociaal verzekerde is niet het enige dat het Belgisch recht kent.
Wij hebben reeds het handvest van de belastingplichtige genoemd, dat in 1986 is 
verschenen en dat door sommigen vandaag als achterhaald wordt beschouwd. Daar-
om halen wij het hier ter herinnering.

Een ander handvest is het handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van 
openbare diensten, dat van kracht werd op 22 januari 1993. Dit handvest legt een 
reeks algemene principes en toepasselijke maatregelen op aan alle openbare diensten 
– met inbegrip van de parastatalen van de sociale zekerheid – met als einddoel het 
vertrouwen tussen de burger en de overheid te vergroten.

Volgens de inleiding van dit handvest van 1992 “is het kernpunt van dit handvest de 
bekommernis een dienstverlening aan te bieden die aangepast is aan de noden van elke 
gebruiker. Niets, zelfs niet het gelijkheidsbeginsel, belet immers, dat de openbare dienst 
zich inspant om rekening te houden met elke gebruiker afzonderlijk in plaats van zich op 
een onpersoonlijke manier tot hem te richten.”.

Dit algemene handvest beschikt aldus dat “de openbare diensten aan het publiek een 
kwalitatief hoogstaande dienst moeten verlenen, die verricht wordt binnen een democra-
tisch rechtskader. De kwaliteit wordt gegarandeerd door doorzichtigheid, soepelheid en 
rechtsbescherming”.

Bovendien preciseert dit handvest van 1992 dat het zeker geen afbreuk doet aan de 
algemene rechtsbeginselen, ontwikkeld en gesanctioneerd door de rechtspraak, zoals 
“de onpartijdigheid, de non-discriminatie, de rechtszekerheid, de billijkheid, het verbod 
om het regelmatig in de openbare diensten gestelde vertrouwen te beschamen, de plicht 
om binnen een redelijke termijn te beslissen, de zorgvuldigheidsplicht.”

We dienen nog op te merken dat dit handvest van 1992 ook een algemene solidari-
teitsplicht voorziet die op de schouders van de gebruiker rust en die hem verplicht 
met de openbare dienst samen te werken, bijvoorbeeld door duidelijke en correcte 
inlichtingen te verstrekken.

Voor de volledigheid merken wij tot slot op dat dit handvest van 1992 in 2005 werd 
aangevuld met enkele concrete principes, in een kort document getiteld “Handvest 
van de klantvriendelijke overheid”.

We kunnen dus, zonder ons te vergissen, beweren dat de wet tot instelling van het 
handvest van de sociaal verzekerde, hoe paternalistisch hij ook mag zijn, ook zijn 
plaats heeft tussen een reeks wetten die erop gericht zijn de vertrouwensrelatie tussen 
de burger en de openbare diensten te herstellen. In dezelfde categorie noemen wij 
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ook de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de 
wet betreffende de openbaarheid van bestuur, de wet tot instelling van federale om-
budsmannen en de wet betreffende de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KBS).

1.1.3. Welke waarden schragen de structuur van het handvest?
Alvorens de eigenlijke structuur van het handvest te onderzoeken wijzen wij op de 
gebruikte terminologie.

Het handvest is dat van de “sociaal verzekerde”. Welnu, deze uitdrukking heeft 
een welbepaalde betekenis en verwijst naar de verzekeringslogica die eigen is aan 
de sociale zekerheid. Dat valt deels te verklaren door het feit dat het wetsvoorstel 
tot instelling van het handvest van de sociaal verzekerde zich grondig heeft laten 
inspireren door de bepalingen van het voorontwerp van het Wetboek van de sociale 
zekerheid dat is uitgewerkt door de koninklijke commissie Dillemans-Vandervorst. 
Deze verzekeringsvisie is trouwens doorgedrongen in de stelsels van sociale bijstand, 
omdat het begrip zelf van sociale zekerheid dat gedefinieerd is in artikel 2, lid 1°, 
e) van het handvest, ook uitkeringen aan personen met een handicap, het bestaans-
minimum (ondertussen omgedoopt tot “leefloon”), de gewaarborgde gezinsbijslag 
(ondertussen gedefederaliseerd in het kader van de zesde staatshervorming) en de 
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) omvat. Met andere woorden, de bijstands-
stelsels worden aanvankelijk alleen geviseerd wanneer ze concreet vorm krijgen door 
de toekenning van een financiële uitkering, zoals in de verzekeringslogica.

Het was wachten op de wijzigingswet van 10 maart 2005 voordat de sociale bijstand 
(sensu stricto) – d.w.z. de niet-financiële tussenkomst, zoals de niet-budgettaire be-
geleiding, de integratie op de arbeidsmarkt, enz. – uitdrukkelijk behoorde tot het 
wezenlijke toepassingsgebied van het handvest, waardoor ook een constante recht-
spraak ter zake werd toegekend.

Deze verwarring van de soorten tussen verzekeringsstelsels en stelsels van sociale 
bijstand (sensu lato) verdiende het zeker om te worden weggewerkt, enerzijds door 
de term “sociaal verzekerde” te vervangen door bijv. de term “begunstigden van de 
sociale bescherming” en anderzijds door in artikel 2, lid 1° van het handvest het 
begrip “sociale zekerheid” te vervangen door het begrip “sociale bescherming”.

Dan zijn we nu aanbeland bij de structuur van het handvest.
Noch de structuur als dusdanig, noch de bepalingen van het handvest maken6,  
expressis verbis, gewag van enige waarde, enig principe.

(6) Het handvest drukt weliswaar waarden uit, maar het vermeldt ze niet als dusdanig.
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Toch is de structuur zelf van de wettekst – zeer beknopt – leerzaam: definities en 
toepassingsgebied (hoofdstuk 1), plichten van de socialezekerheidsinstellingen 
(hoofdstuk 2) en toekenningsprocedure – begrepen als ‘toekenning van de sociale 
uitkeringen’ – (hoofdstuk 3)7.

Deze structuur leert ons immers twee zaken:
• enerzijds door formeel alleen plichten te voorzien die de socialezekerheidsinstel-

lingen moeten nakomen, vormt de wet van 11 april 1995 wel degelijk een hand-
vest, d.w.z. een juridisch instrument dat uitgaat van de overheid door de toeken-
ning van de rechten – hoe hol ook – aan alle of aan één categorie van burgers8;

• anderzijds, en als logisch gevolg, leert de structuur ons dat het handvest “klant-
vriendelijk” wil zijn, d.w.z. dat de hoeksteen van de activiteiten van de instellin-
gen de sociaal verzekerde is.

Toekenning van rechten en ‘klantvriendelijkheid’: dat zijn dus de voornaamste prin-
cipes van het handvest die we ontdekken door de architectuur van de wet die het 
instelt, te beschouwen.

Toch zijn dit, zoals we hoger gezien hebben met de axiomatische en normatieve 
context van het handvest, geen vernieuwende principes.

Ten slotte leren de voorbereidende werken ons dat het handvest moet beantwoor-
den aan vijf eisen die ook de waarden zijn die eraan ten grondslag liggen, namelijk: 
rechtszekerheid, toegankelijkheid, transparantie, snelheid en zorgvuldigheid en tot 
slot de vereenvoudiging van de administratieve lasten.

Laten wij elk van deze waarden-eisen uitwerken.
• Rechtszekerheid: de informatieplicht, de motivatie in rechte en in feite van de 

bestuurshandelingen, het gebruik van een duidelijke en begrijpelijke taal, de 
vastlegging van precieze termijnen om beroep aan te tekenen, de beperking van 
de terugwerkende kracht van bepaalde beslissingen; allemaal plichten die met 
name wegen op de socialezekerheidsinstellingen en bedoeld zijn om de sociaal 
verzekerde een betere rechtszekerheid te bieden. Hij moet zich het recht in feite 

(7) Voor de volledigheid bestaat er een laatste hoofdstuk 4, dat bestaat uit 2 artikelen: het ene is gewijd aan de 
inwerkingtreding van het handvest (art. 25), het andere aan de delegatie die aan de Koning wordt gegeven om 
wijzigingen aan de wettekst aan te brengen (art. 24).
(8) Het bekendste handvest van allemaal is de Grote Oorkonde (Magna Carta) van 1215, uitgevaardigd door 
de koning van Engeland Jan zonder Land aan zijn baronnen, na de nederlaag van Bouvines in 1214 en de 
burgeroorlog die daarop volgde. De belangrijkste vrijheden die door dit handvest werden toegekend, zijn de 
individuele vrijheid – het beroemde habeas corpus dat verbiedt iemand zonder geldige reden te arresteren, waar-
door er een einde werd gemaakt aan willekeurige aanhoudingen – en de vrijheid voor de baronnen die verenigd 
waren in het Parlement (meer bepaald de Grote Raad van de Kroon) om belastingen goed te keuren volgens het 
eveneens welbekende adagium taxation without representation.
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“laten uitleggen”, op de toepassingen ervan kunnen anticiperen en de specifieke 
toepassing waartoe in zijn eigen situatie beslist is, begrijpen. De wetgever bevor-
dert de rechtszekerheid ook door te eisen dat de sociaal verzekerde binnen een 
welbepaalde termijn beroep tegen een beslissing aantekent, en door de terugwer-
kende kracht van bepaalde beslissingen te beperken.

• De transparantie van het socialezekerheidsstelsel: de informatieplicht en de motiva-
tieplicht in elk individueel geval draagt eveneens bij tot de transparantie van het 
socialezekerheidsstelsel. De socialezekerheidsinstellingen moeten de beslissingen 
die ze nemen, rechtvaardigen en de voornaamste betrokkene, de sociaal verzeker-
de, er correct over informeren. De transparantie van de administratieve activiteit 
wordt eveneens verzekerd door de informatie die aan de sociaal verzekerde wordt 
gegeven over de manier waarop de socialezekerheidsinstellingen functioneren.

• Snelheid en zorgvuldigheid: het handvest legt diverse maximumtermijnen vast 
(om te reageren op een vraag, om een beslissing te nemen), waarbij het aan de di-
verse sectoren van de sociale zekerheid wordt overgelaten om zichzelf te verplich-
ten om nog kortere termijnen na te leven9. De snelheid waarmee een beslissing 
wordt genomen, is bijzonder belangrijk in sociale zaken waarin de begunstigden 
van uitkeringen zich meestal in een situatie bevinden die een snelle en zelfs drin-
gende beslissing rechtvaardigt.

• De vereenvoudiging van de administratieve lasten: zowel in het belang van de so-
ciaal verzekerde als van de socialezekerheidsinstellingen beoogt het handvest de 
vereenvoudiging en de verlichting van de administratieve demarches, die vaak 
worden beschouwd als een doolhof waarin de sociaal verzekerde, die geïsoleerd 
en slecht geïnformeerd is, zich terecht achtergesteld voelt. Wij merken op dat de 
toepassing van de ‘Only Once’-wetgeving ook bedoeld is om deze doelstelling te 
behalen.

• Toegankelijkheid: ze staat als laatste in de lijst, maar vormt waarschijnlijk de cen-
trale doelstelling van het handvest. De sociaal verzekerde moet toegang hebben 
tot de sociale rechten die hem theoretisch door de teksten worden toegekend en 
dus tot de instellingen die er garant voor staan. Deze doelstelling tekent zich reeds 
af wanneer we spreken over transparantie, snelheid, verlichting van de adminis-
tratieve procedures. Welk doel streven deze algemene doelstellingen uiteindelijk 
na, als het niet het garanderen van de doeltreffendheid van de sociale rechten is, 
en dus de toegang van de sociaal verzekerden tot deze rechten?

We vatten samen. Het handvest is niet ontdaan van visie en waarden. De aanvanke-
lijke visie is doordrenkt van paternalisme en is sterk beïnvloed door het verzekerings-
gedeelte van de sociale bescherming, ook al wordt de sociale bijstand momenteel 
uitdrukkelijk beoogd.

(9) De socialezekerheidsinstellingen kunnen bijvoorbeeld, als te behalen doelstelling, kortere termijnen toepas-
sen die voorzien zijn door hun beheerscontract.
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Het handvest past in een wetgevende beweging die bedoeld is om het vertrouwen 
tussen de burger en de overheid te herstellen.

Tot slot is het handvest gestoeld op de waarden-eisen van rechtszekerheid, transpa-
rantie, snelheid-zorgvuldigheid, vereenvoudiging van de administratieve lasten en, 
fundamenteler, toegankelijkheid.

1.2. DE HUIDIGE SITUATIE VAN HET HANDVEST
Als we al deze jaren van toepassing van het handvest overlopen, trekken met name 
vier problematieken de aandacht: 1) het bos dat de uitvoeringsmaatregelen vormen, 
2) het hobbelige terrein van het toepassingsgebied, 3) het moeras van de moratoire 
interesten en 4) het drijfzand van de herziening van de beslissingen.

1.2.1. Het bos van de uitvoeringsmaatregelen
Het handvest wordt begeleid door één enkel, zeer beperkt algemeen uitvoeringsbe-
sluit10. Het is waar dat de twee teksten van toepassing zijn op alle socialezekerheidsin-
stellingen. A priori lijkt het landschap van de uitvoeringsmaatregelen verlicht te zijn.

Het is echter gezichtsbedrog.
Immers:
• het handvest voorziet herhaaldelijk dat er van zijn eigen regels kan worden afge-

weken;
• bovendien delegeert de wetgever aan de Koning de bevoegdheid om, in sommige 

specifieke wetten en reglementen, de aanpassingen en schrappingen te voorzien 
die noodzakelijk zijn om ze in overeenstemming te brengen met het handvest11;

• tot slot verschillen de uitvoeringsmaatregelen van het handvest die zijn goedge-
keurd door de takken van de sociale zekerheid, relatief grondig, gezien de speci-
fieke opdrachten en de middelen van elke tak van de sociale zekerheid weliswaar 
de goedkeuring van uniforme basisprincipes mogelijk maken, maar geen unifor-
me uitvoeringsmodaliteiten mogelijk maken.

Maar dat is niet alles. Om een volledig beeld te hebben van de uitvoering van een 
bepaling van het handvest, moet men ook de bijbehorende rechtspraak kennen, zowel 
de sociale rechtspraak als die van het Hof van Cassatie en van het Grondwettelijk Hof.

(10) KB van 19 december 1997 tot uitvoering van artikel 3, al. 1 en artikel 7, al. 2 van de wet van 11 april 1995 
tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde.
(11) Handvest van de sociaal verzekerde, art. 24.
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En het wordt nog erger! Voor eenzelfde problematiek moet men de rechtspraak van 
de arbeidsrechtbank kennen waaronder de bestreden relatie tussen de sociaal verze-
kerde en de socialezekerheidsinstelling valt, want deze rechtspraak kan verschillen 
van het ene rechtsgebied tot het andere.

En in bepaalde gevallen volstaat zelfs dat niet, want de rechtspraak van eenzelf-
de rechtsgebied kan binnen een zeer beperkte tijdspanne tegenstrijdig zijn (zie het 
voorbeeld van het anatocisme!).

Om de relaties tussen een bepaalde socialezekerheidsinstelling en de sociaal verze-
kerde te analyseren moet men dus tegelijk het handvest, de specifieke sectorale wet- 
en regelgeving en de huidige rechtspraak die van toepassing is op de sector en op die 
welbepaalde problematiek, lezen!

1.2.2. Een hobbelig terrein: het toepassingsgebied
Wij hebben het zopas gezien: sinds 2005 omvat het begrip “sociale zekerheid”, dat 
wordt genoemd in artikel 2, lid 1°, van het handvest, ook de niet-financiële uitkeringen 
van de sociale bijstand. Sindsdien lijkt er op dit toepassingsgebied stabiliteit te heersen.

Sinds de zesde staatshervorming en de defederalisering van sommige bevoegdheden 
die onder de sociale bescherming vallen, wordt de vraag over de toepassing van het 
handvest gesteld.

Laten we het geval van de gezinsbijslag nemen. Artikel 2, lid 1°, onder a) van het 
handvest bepaalt dat onder “sociale zekerheid” het geheel van de takken moet worden 
verstaan die zijn opgenomen in artikel 21 van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemer.
Welnu, dit artikel 21 beschikt momenteel nog steeds, in §1, 6° dat de gezinsbijslag een 
tak van de sociale zekerheid vormt. Met andere woorden: niettegenstaande de overhe-
veling ervan naar de gefedereerde entiteiten valt de gezinsbijslag nog steeds onder de 
sociale zekerheid. Bovendien, en ongeacht de vorm die het gefedereerde organisme zal 
aannemen dat door deze nieuwe bevoegdheid zal ontstaan, bestaat er geen twijfel over 
dat het hier wel degelijk gaat om een publiekrechtelijke rechtspersoon die socialezeker-
heidsuitkeringen toekent, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2°, onder a) van het handvest.

Daarom sluit ik me aan bij dit gedeelte van de doctrine die bevestigt dat “elke open-
bare instelling door een deelentitieit belast met het beheer en/of de betaling van kinder-
bijslag, onder het toepassingsgebied valt van het handvest van de sociaal verzekerde”12.

(12)  V. Flohimont en J.-F. Neven, Kinderbijslag: de uitdagingen halverwege de overdracht, in Belgisch Tijdschrift 
voor Sociale Zekerheid, nr. 2015-2, p. 258.
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Maar een andere kant van de doctrine bevestigt dat, daar het handvest een federale 
wet is, het niet aan de federale wetgever is om de gefedereerde organismen te dwin-
gen de bepalingen van het handvest na te leven.

Dat is zeker waar. Maar hier gaat men te kort door de bocht, want deze bewering 
houdt ook op geen enkele manier rekening met artikel 94, §1 van de bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 die het volgende bepaalt: 
“blijven de overheden die door de wetten en verordeningen met bevoegdheden belast zijn 
die onder de Gemeenschappen en de Gewesten ressorteren, die bevoegdheden uitoefenen 
volgens de procedures door de bestaande regels bepaald, zolang hun Parlementen en hun 
Regeringen die regels niet hebben gewijzigd of opgeheven”.

Met andere woorden, zo lang een gefedereerde entiteit, na de volledige overheveling 
van de bevoegdheden, de bepalingen van het handvest van de sociaal verzekerde niet 
heeft gewijzigd wat de gezinsbijslag betreft, zal het van toepassing blijven13.

Een andere hobbel: de onzekerheid die verbonden is aan de toepassing van het 
handvest op de organismen die socialezekerheidsbijdragen ontvangen.
Sommigen – die weliswaar voor het merendeel behoren tot deze inningsinstellingen 
– voor zover zij geen socialezekerheidsuitkeringen toekennen, vinden dan ook dat 
deze organismen niet onderworpen zijn aan het handvest.

Hoe zit dat echt? Enerzijds bestaat er geen twijfel dat deze organismen – Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSZ), Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels 
(DIBISS)14, Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HKVZ) en het Rijksinsti-
tuut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)15 – Openbare instel-
lingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) zijn, die worden beoogd door artikel 2, 2°, 
a) van het handvest.

En anderzijds bestaat er ook geen twijfel over dat deze organismen belast zijn met de 
toepassing “van alle regels betreffende de heffing en de invordering van de bijdragen en 
andere inkomsten die tot de financiering van de voormelde takken en voordelen bijdragen”, 
beoogd door artikel 2, lid 1°, onder g) van het handvest.

(13)  V. Flohimont en J.-F. Neven, ibidem.
(14) De DIBISS is ontstaan uit de fusie van de RSZPPO (Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten) en de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ). Momenteel lopen er discussies 
om de opdracht van ontvangst van de bijdragen van de DIBISS te laten overnemen door de RSZ, tijdens een 
fusie-absorptie.
(15) Hier wordt de Nationale Hulpkas van sociale verzekeringen voor zelfstandigen bedoeld. Voor de volle-
digheid zouden we ook private socialeverzekeringskassen kunnen toevoegen die geen OISZ zijn, maar wel so-
cialezekerheidsinstellingen die meewerken aan de toepassing van de wetgeving inzake sociale zekerheid voor 
zelfstandigen (en dus deel uitmaken van het secundaire netwerk).
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De gelijktijdige lezing van deze twee bepalingen16 laat dus geen enkele twijfel be-
staan: deze inningsinstellingen vallen wel degelijk onder het toepassingsgebied van 
het handvest. Toch moet deze uitspraak worden genuanceerd, zonder hetgeen zopas 
gezegd is, op enigerlei wijze in vraag te stellen.
Wanneer een persoon contact opneemt met de inningsinstelling als werkgever, valt 
deze relatie niet onder het toepassingsgebied van het handvest, want in deze hy-
pothese beantwoordt die persoon niet aan de definitie van sociaal verzekerde zoals 
beoogd in artikel 2, lid 7° van het handvest.
Omgekeerd, wanneer deze werkgever contact opneemt met de inningsinstelling als 
mandataris of wettelijk vertegenwoordiger van een sociaal verzekerde, is het hand-
vest wel van toepassing.

Ook wanneer het gaat om een persoon die niet de hoedanigheid van werkgever 
heeft en die contact opneemt met de inningsinstelling om inlichtingen te krijgen 
over zijn situatie inzake bijv. onderworpenheid, wordt deze relatie beheerst door het 
handvest. Met ‘sociaal verzekerde’ bedoelt het handvest immers niet alleen mensen 
aan wie socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, maar ook “degenen die er 
aanspraak op maken of kunnen maken”.

Concreet betekent dit dat men dus niet noodzakelijk effectief recht hoeft te hebben 
op sociale uitkeringen om als een sociaal verzekerde te worden beschouwd. Het 
volstaat dat men om de betaling van uitkeringen verzoekt of zelfs alleen op zoek is 
naar inlichtingen over zijn potentiële rechten. Bijna de hele bevolking is dus sociaal 
verzekerd, inclusief rechthebbenden van een sociaal verzekerde, hun overlevende 
echtgeno(o)t(e) of migranten en vluchtelingen.

Derde hobbel: het begrip “ministeries” beoogd in artikel 2, lid 2°, onder a) van het 
handvest.
A priori moeten onder ‘ministeries’ alle federale ministeriële departementen worden 
verstaan, namelijk de FOD, de POD en het ministerie van Defensie.

(16) Deze twee bepalingen moeten wel degelijk gelijktijdig worden gelezen. Daardoor komt het, dankzij deze 
gelijktijdige lezing, dat de fiscale administratie niet onder het toepassingsgebied van het handvest valt – terwijl 
ze wel degelijk een geheel van regels toepast in verband met de financiering van de takken, via de rechtstreekse 
dotatie van de Staat en de alternatieve financiering die afkomstig is van de schatkist en die wordt gestort in de 
begroting van het algemene beheer van de sociale zekerheid – omdat ze geen OISZ of rechtspersoon is die socia-
lezekerheidsuitkeringen toekent. Wat het begrip ministerie betreft, dat is hier niet in hogere mate van toepassing 
(cfr. supra in de tekst).
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Toch vallen niet alle relaties die met deze departementen zijn aangeknoopt, onder 
het toepassingsgebied van het handvest17.

Het is immers noodzakelijk dat de relatie als doel heeft zich een socialezekerheids-
uitkering te laten toekennen, er aanspraak op te maken of er aanspraak te kunnen 
op maken, zoals wij zopas hebben aangestipt.

Zo wordt een jongere die zich tot het ministerie van Defensie richt om te kijken 
wat de mogelijkheden zijn om in het leger te gaan, niet beschouwd als een sociaal 
verzekerde. Deze relatie met dit ministerie valt dus niet onder het handvest.
Wanneer de situatie omgekeerd is en een ambtenaar van een ministerie contact op-
neemt met zijn werkgever in het kader van een sociale uitkering (bijvoorbeeld een 
FOD die zelf een arbeidsongeval vergoedt), is het handvest wel van toepassing.

Ten slotte bestaan er departementen die uitkeringen toekennen aan de burgers, zoals 
de Directie-generaal personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid18; 
in dit geval is het handvest ook van toepassing19.
Een hobbelig terrein dus, dat van het toepassingsgebied …

1.2.3. Het moeras van de moratoire interesten
Artikel 20 van het handvest bepaalt dat “onverminderd gunstigere bepalingen in een 
bepaalde sector, de prestaties enkel voor de rechthebbenden-sociaal verzekerden van 
rechtswege interest opbrengen”20.

Achter deze helder opgestelde bepaling gaat echter een troebelere realiteit schuil.
Terwijl de uitdrukking ‘van rechtswege’ betekent dat de interest, in afwijking op het 
gemeenrecht, automatisch loopt, zonder dat de sociaal verzekerde vooraf de sociale-

(17)  Toch is deze jongere, in dit geval, niet onbeschermd, want de relatie die met het ministerie van Defensie 
wordt aangeknoopt wordt met name beheerst door algemene principes van administratief recht, het handvest 
van de gebruikers van de overheidsdienst, zelfs de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de be-
stuurshandelingen.
(18) De beroemde ‘Zwarte Maagd’-uitkeringen, naar de naam van de straat waar deze directie-generaal vroeger 
gevestigd was.
(19) Ter herinnering: los van de overheveling van deze bevoegdheid naar de gefedereerde entiteiten blijft het 
handvest van toepassing zolang entiteiten niet ter zake wetgevend optreden (zie hoger).
(20) De woorden “rechthebbenden-sociaal verzekerden” kregen de voorkeur boven de woorden “sociaal verze-
kerden” omdat men de interest niet “van rechtswege” wil toekennen aan instellingen, instanties, rechtspersonen, 
die zouden worden vervangen in de rechten van de sociaal verzekerden. De wetgever sluit op die manier uit 
dat zorgverstrekkers die recht hebben op de toepassing van de derdebetalersregeling in de verzekering van ge-
zondheidszorgen, of de socialezekerheidsinstellingen die vervangen zijn in de rechten van de ‘sociaal verzekerde, 
artikel 20 van het handvest zouden kunnen inroepen. Omgekeerd brengen de sociale uitkeringen van rechts-
wege interest op ten gunste van de erfgenamen, ook als ze niet onder de definitie van “sociaal verzekerde” vallen 
(Arbeidsrechtbank, Bergen, 19 mei 2011, A.R. nr. 2009/AM/21.693 en 21.696).
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zekerheidsinstelling in gebreke moet stellen, noch een fout moet bewijzen in hoofde 
van de administratie, stellen we niettemin vast dat:

• enerzijds sommigen, op theoretisch vlak, deze automatische procedure in vraag-
stellen en zich afvragen of het niet legitiemer zou zijn te overwegen dat de nalatig-
heidsinterest uitsluitend in geval van foutieve of laattijdige betaling door de instelling 
(en dus niet in geval van fout van de instelling) verschuldigd zouden zijn door de 
socialezekerheidsinstelling;

• anderzijds geven de socialezekerheidsinstellingen er in de praktijk de voorkeur aan 
het gemeenrecht toe te passen, in weerwil van het handvest, en de toekenning van 
de moratoire interesten aldus te koppelen aan de voorwaarde van een uitdrukkelijk 
verzoek van de sociaal verzekerde21, voorafgegaan door een ingebrekestelling.

Deze niet-naleving van artikel 20 van het handvest, die de belangen van de sociaal 
verzekerden schaadt, heeft beroering gewekt bij de parlementsleden die een wets-
voorstel hebben ingediend bedoeld om de socialezekerheidsinstellingen te verhin-
deren het spel te spelen22.

Wij merken niettemin op dat de OISZ niet zonder argumenten zijn wat dit on-
derwerp betreft. Een strikte toepassing van artikel 20 zou immers gigantisch hoge 
kosten met zich meebrengen, die tot in de tientallen miljoenen euro zouden lo-
pen, en tot een enorme administratieve overlast. Deze relevante argumenten werden 
doorgegeven aan de leden van de commissie Sociale Zaken van de Kamer die belast 
is met het onderzoek van voorgenoemd wetsvoorstel. Wij zullen zien wat ervan zal 
komen, en hopen dat de uiteindelijke oplossing een evenwicht is tussen de legitieme 
belangen van de sociaal verzekerden en die van de OISZ.

Het uitgangspunt van deze moratoire interesten is ook een troebel onderwerp.
Artikel 20 maakt in dit verband een onderscheid tussen twee hypothesen: de ver-
traging van de beslissing tot toekenning en de vertraging van de uitvoering van de 
beslissing (betaling van de uitkering).

1) vertraging van de beslissing tot toekenning:
• artikel 10 bepaalt dat de beslissing moet worden genomen binnen 4 maanden die 

volgen op de ontvangst van de aanvraag (behoudens kortere sectorale termijnen);
• principe: als de vertraging toe te schrijven is aan de socialezekerheidsinstelling 

naar wie de uitkeringsaanvraag werd gestuurd, of aan een andere socialezeker-
heidsinstelling, dan zijn de moratoire interesten automatisch verschuldigd “vanaf 

(21) Sommige OISZ eisen zelfs dat dit verzoek door een advocaat wordt opgesteld, en niet door de sociaal 
verzekerde zelf.
(22) Zie wetsvoorstel “tot aanpassing van het handvest van de sociaal verzekerde wat betreft de uitbetaling van de 
nalatigheidsinteresten”, ingediend door Jan Spooren c.s. op 12 februari 2015, Parl. Doc., K., B.Z. 2014-2015, 
nr. 54-895/1.
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het verstrijken van de in artikel 10 bedoelde termijn”, d.w.z. bij het verstrijken van 
de termijn van 4 maanden (of de kortere sectorale termijn);

• voorwaarde: de interesten zijn verschuldigd “ten vroegste vanaf de datum waarop 
de prestatie ingaat”;

• toepassing: dat betekent concreet dat wanneer de ingangsdatum van de beslissing 
voor de datum van de beslissing valt, het deze laatste is die het startpunt van 
de interesten vormt; in de omgekeerde situatie is het de ingangsdatum die het 
startpunt vormt.

2) vertraging in de uitvoering van de beslissing:
• artikel 12 bepaalt dat de uitkering moet worden betaald (= uitvoering van de 

beslissing) binnen de 4 maanden die volgen op de kennisgeving van de beslissing 
(of kortere sectorale termijn);

• principe: de uitkeringen brengen van rechtswege interesten op “vanaf de datum 
van opeisbaarheid ervan”;

• voorwaarde: de interesten zijn verschuldigd “ten vroegste vanaf de datum die 
voortvloeit uit de toepassing van artikel 12”;

• toepassingen:
 - “eenvoudig”: de instelling heeft kennisgeving gedaan van haar beslissing => 

met deze beslissing erkent ze dus de uitkering verschuldigd te zijn = de uit-
kering is opeisbaar vanaf de kennisgeving van de beslissing, maar omdat de 
instelling 4 maanden de tijd heeft om de betaling uit te voeren, zijn in geval 
van vertraging de moratoire interesten verschuldigd vanaf de datum die voort-
vloeit uit artikel 12 (4 maanden sinds de kennisgeving of kortere sectorale 
termijn) en niet vanaf de opeisbaarheid ervan

 - “ingewikkeld”: quid in geval van een vonnis dat dit recht erkent? In dit geval is 
het startpunt van de moratoire interesten de datum waarop het recht ontstaan 
is, en niet de datum van het vonnis dat dit recht erkent, volgens een princi-
pieel arrest van het Hof van Cassatie van 27.09.10. Dat kan een enorme kost 
teweegbrengen voor het budget van de betrokken instelling als dit vonnis na 
meerdere jaren wordt geveld, terwijl artikel 20 precies werd goedgekeurd om 
budgettaire ontsporingen te vermijden!

Het is moeilijk de zaken nog troebeler te maken wat het startpunt van de moratoire 
interesten betreft …

Ten slotte lopen er momenteel nog discussies over zowel de doctrine als de recht-
spraak over de vraag of de kapitalisatie van de interesten – de fameuze praktijk van 
het anatocisme dat voorzien is in artikel 1154 van het burgerlijk wetboek – al dan 
niet van toepassing is op de moratoire interesten die voortvloeien uit de toepassing 
van artikel 20 van het handvest.
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Wat deze problematiek betreft, denk ik dat we pragmatisch moeten zijn en budget-
taire ontsporingen moeten vermijden door in het handvest duidelijk te bepalen dat 
artikel 1154 van het burgerlijk wetboek niet van toepassing is.

En om volledig te zijn als we over dit ingewikkelde artikel 20 spreken, vermelden 
wij dat er ook een controverse bestaat over het percentage dat van toepassing is op 
de moratoire interesten: geldt het huidige wettelijke percentage van 2,50% of het 
percentage van 7% dat voortvloeit uit artikel 2, §3 van de wet van 5 mei 1865 be-
treffende de lening tegen interest?

In werkelijkheid verschillen de meningen naargelang het gaat om het terugvorderen 
van de ten onrechte betaalde bedragen (in dit geval brengt het percentage van 7% 
duidelijk meer op voor de instelling) of het storten van de moratoire interesten (in 
dit geval is het wettelijke percentage voordeliger).

De ideale oplossing zou volgens ons zijn het wettelijk percentage te hanteren, zowel 
voor de moratoire interesten die aan de instellingen verschuldigd zijn in geval van 
herhaling van het ten onrechte betaalde bedrag – wat juridisch mogelijk is als men 
uitdrukkelijk afwijkt van voorgenoemd artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 –, want 
dat is een goed compromis, zowel voor de sociaal verzekerden op wie geen onaan-
vaardbaar hoog percentage van 7% wordt toegepast in het geval van ten onrechte 
betaalde bedragen, als voor de socialezekerheidsinstellingen die hun financiën niet 
zien opdrogen door datzelfde percentage. Moeten we hier herhalen dat de interesten 
worden geacht een schade te herstellen en niet een rentesituatie te vormen …?

U ziet het: de materie van de interesten heeft meer weg van een moeras dan van 
helder water…

1.2.4. Het drijfzand van de herziening van de beslissingen
Met “herziening” beoogt het handvest de ambtshalve verbetering van de beslissing 
(art. 17), intrekking van de beslissing door de instelling (art. 18) en de herziening op 
verzoek van de verzekerde (art. 19).

Ik zal mijn overzicht hier beperken tot de eerste twee soorten herziening, door vier 
duidelijk afgelijnde kwesties te bespreken.

 a) Eerste kwestie – de keuze van de instelling
Bij de toepassing van een wetgeving van openbare orde merken wij van bij het begin 
op dat de socialezekerheidsinstellingen de plicht hebben een beslissing die aangetast 
is door een vergissing, te herzien. De vraag over de keuze van de instelling is dus niet 
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of de instelling een beslissing die aangetast is door een vergissing, al dan niet moet 
herzien, maar hoe ze dat moet doen.

Zowel in artikel 17 (ambtshalve verbetering) als in artikel 18 (intrekking) wordt 
immers gesproken over de herziening van de beslissing in geval van “materiële” ver-
gissing, d.w.z. in geval van een vergissing in feite, in tegenstelling tot een vergissing 
in rechte.

Sommige auteurs zijn van mening dat, wanneer de instelling een beslissing heeft 
genomen die is aangetast door een materiële vergissing, de instelling aldus de keu-
ze zou hebben tussen het verbeteren23 van haar beslissing door artikel 17 van het 
handvest toe te passen of het intrekken24 van deze beslissing door eerder artikel 18 
toe te passen.

Voor andere auteurs, waartoe wij behoren, bestaat deze tegengestelde keuze niet. 
Volgens deze stroming is artikel 17 immers van toepassing wanneer de beslissing is 
aangetast door een materiële vergissing op het ogenblik dat deze beslissing werd goedge-
keurd, terwijl artikel 18 van toepassing is nadat zich een gebeurtenis in feite of in rechte 
heeft voorgedaan na de beslissing25.

De verwarring tussen deze twee thesen wordt in de praktijk nog vergroot door het 
feit dat artikel 17 bepaalt dat het “onverminderd de toepassing van artikel 18” van 
toepassing is.

Besluiteloosheid troef dus.

 b) Tweede kwestie – het begrip en de toerekenbaarheid van de vergissing
De vergissing werd door het handvest niet gedefinieerd, waardoor de omschrijving 
van de draagwijdte ervan aan de rechtspraak wordt overgelaten.

(23) Met de verbetering is de beslissing verbeterd, maar niet ongedaan gemaakt.
(24) In tegenstelling tot de verbetering maakt de intrekking van een handeling deze handeling ongedaan; en in 
tegenstelling tot de schrapping, die ook ongedaan maakt, maar de effecten in het verleden behoudt, brengt de 
intrekking een absolute nietigverklaring van de handeling teweeg die de effecten ervan, zowel in het verleden als 
in de toekomst, tenietdoet: de ingetrokken handeling wordt geacht nooit te hebben bestaan.
(25) H. Mormont en J. Martens, La révision des décisions administratives et la récupération de l’indu dans la 
Charte de l’assuré social, in Dix ans d’application de la Charte de l’assuré social, Kluwer, Etudes pratiques de droit 
social, 2008/1, p.59, aangehaald door de Arbeidsrechtbank van Brussel, in haar arrest van 31 maart 2010, A.R. 
50.637, RVA/R.A.
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Er werd dan ook geoordeeld dat de vergissing niet noodzakelijk hoeft te zijn begaan 
door de socialezekerheidsinstelling, maar ook te wijten kan zijn aan de sociaal verze-
kerde26, en zelfs aan een derde.

In de omgekeerde richting kan ook voor recht worden gezegd dat de administratie 
persoonlijke gegevens kan inroepen die door de sociaal verzekerde zijn meegedeeld 
opdat artikel 17 niet van toepassing zou zijn, niettegenstaande het feit dat de admi-
nistratie via een ander kanaal kan zijn geïnformeerd27.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de overschrijding van de redelijke ter-
mijn geen vergissing kan zijn in de betekenis van artikel 17, al. 2 van het handvest28, 
in tegenstelling tot het gebrek aan waakzaamheid, dat wel degelijk als een vergissing 
moet worden beschouwd29.

Drijfzand ook voor dit begrip van vergissing.

 c) Derde kwestie – het effect van de verbetering van artikel 17
De beslissing tot verbetering wordt in principe van kracht op de datum waarop de 
aanvankelijke beslissing van kracht had moeten worden, evenwel zonder afbreuk te 
doen aan de bepalingen wettelijke en regelgevende die van toepassing zijn inzake 
verjaring. De beslissing tot verbetering beoogt immers de wettelijkheid van de aan-
vankelijke beslissing te herstellen.

Het handvest verbiedt echter dat de beslissing tot verbetering terugwerkende kracht 
heeft wanneer de vergissing te wijten is aan de socialezekerheidsinstelling, het recht 
op de uitkering minder groot is dan aanvankelijk erkend en de sociaal verzekerde 
niet te kwader trouw is.

Verwijzend naar het adagium dat zegt dat er geen kwade trouw wordt verondersteld, 
is men over het algemeen van mening dat het de taak is van de socialezekerheids-
instelling waartoe hij behoort, om het bewijs te leveren dat de sociaal verzekerde 

(26) “De vergissingen die begaan zijn door socialezekerheidsinstellingen, zijn niet de enige die aanleiding kun-
nen geven tot een herzieningsbeslissing. Een juridische of materiële vergissing die toe te rekenen is aan de sociaal 
verzekerde, brengt de herziening van de oorspronkelijke beslissing teweeg”: Arbeidsrechtbank van Tongeren, 
24.06.05, MP/RVA.
(27) “Het is in de eerste plaats aan de werkzoekende om een correcte verklaring af te leggen betreffende zijn 
persoonlijke situatie en gezinssituatie. De gedaagde (nvdr: de administratie) heeft geen enkele vergissing in 
rechte of materiële vergissing begaan door zich te baseren op gegevens zoals die door de eiser (nvdr: de sociaal 
verzekerde) op het formulier zijn ingevuld. Derhalve is artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde niet 
van toepassing.”: Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 25 oktober 2012, A.R. 2012/AA/119.
(28) Arbeidsrechtbank Brussel, 16 maart 2011, A.R. 50.984, RVA/A.B.
(29) Arbeidsrechtbank Brussel, 14 februari 2013, A.R. 2011/AB/728.
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concreet op de hoogte was, of op de hoogte had moeten, zijn van het onterechte 
karakter van de uitkeringen die hem op basis van een vergissing zijn toegekend30.

In dit geval kan de beslissing tot herziening eveneens gevolgen hebben voor het ver-
leden, wanneer de sociaal verzekerde weet of had moeten weten dat hij geen recht 
(meer) had op het volledige bedrag van de uitkering.

Wij merken hier op dat het begrip ‘goede trouw’ verschillend wordt geïnterpreteerd 
afhankelijk van de betrokken sector, zoals blijkt uit een antwoord op een vraag om 
uitleg van 16 mei 2013 (nr. 5-3572).

Volgens het handvest is het dus mogelijk dat de beslissing tot verbetering gevolgen 
heeft voor het verleden als de sociaal verzekerde wist of had moeten weten dat hij 
geen recht (meer) heeft op het volledige bedrag van een uitkering. Er moet geval per 
geval worden nagegaan of er van deze hypothese sprake is. Het volstaat niet te ver-
wijzen naar het adagium dat zegt dat niemand wordt geacht de wet niet te kennen. 
Het is over het algemeen toegestaan dat de sociaal verzekerde wist of had moeten 
weten dat hij geen recht meer had op het volledige bedrag van een uitkering. Het 
handvest moedigt de betrokken verzekerden aan de manifeste vergissingen aan de 
instelling te melden.

Goede trouw, kwade trouw, terugwerkende kracht of niet: nog meer drijfzand waar-
in ook de verjaringstermijnen te vinden zijn die vaak van sector tot sector verschil-
len, maar waarover ik hier opzettelijk zal zwijgen, gezien deze kwestie aan bod komt 
in een wetsontwerp tot wijziging van artikel 17 waarvan de goedkeuring momenteel 
loopt en waarover ik zo dadelijk meer zal vertellen.

 d) Vierde kwestie – de termijn van intrekking van artikel 18
Zoals vermeld in artikel 18 kan de socialezekerheidsinstelling haar beslissing in-
trekken binnen de termijn om beroep aan te tekenen bij de bevoegde rechtbanken, 
vastgelegd door het bijzondere socialezekerheidsstelsel.

De vraag is nu op welke termijn de socialezekerheidsinstelling haar beslissing kan 
intrekken als het bijzondere socialezekerheidsstelsel geen termijn vastlegt.

Voor sommigen – waaronder wij – is, als er geen termijn is vastgelegd door een 
bijzonder socialezekerheidsstelsel, de termijn die door artikel 23 van het handvest is 
vastgelegd, dan van toepassing, d.w.z. binnen de termijn van 3 maanden volgend op 
de kennisgeving van de beslissing of de kennisneming ervan door de sociaal verzeker-

(30) Voor een recente illustratie, zie Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 17 januari 2013, A.R. 2012/AA/316.
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de in afwezigheid van kennisgeving. Deze regel lijkt ons immers overeen te stemmen 
met zowel de doelstelling van het handvest ter bescherming van de sociaal verzekerde 
als met het principe van rechtszekerheid, dat een algemeen principe van administratief 
recht is, evenals een algemene doelstelling die aan het handvest wordt toegekend.

Toch bestaat er controverse over deze regel. Sommige auteurs vinden immers dat 
artikel 18 niet van toepassing is wanneer er geen specifieke termijn bepaald is om 
beroep aan te tekenen. Ter staving van deze stelling hebben ze ingeroepen dat arti-
kelen 17 en 18 van het handvest grotendeels zouden worden ontdaan van elk nuttig 
gevolg. Op te merken valt dat anderen geen van deze twee standpunten volgen en 
het feit benadrukken dat de sociaal verzekerde ook zelf om de intrekking van de 
beslissing kan verzoeken.

Nog meer drijfzand dan dit artikel 18 dus.

1.3. KRITISCHE ANALYSE VAN DE SITUATIE VAN HET HANDVEST
Wij gaan dus het hele landschap overvliegen waarop het handvest van de sociaal 
verzekerde ons uitzicht biedt. Van het oerwoud van de uitvoeringsmaatregelen tot 
de troebele wateren van de moratoire interesten, over het hobbelige terrein van het 
toepassingsgebied en het drijfzand van de herziening van de beslissingen: dit land-
schap trekt geen aandacht.

Voor de volledigheid moet ik aan dit schilderij ook de open plekken toevoegen, zoals 
de problematieken die niet geregeld zijn in het handvest, als daar zijn, het recht om 
gehoord te worden, het recht op toegang tot het dossier, de verjaringstermijnen enz.

Ik zou echter een verkeerd beeld van de werkelijkheid ophangen als ik me tot deze 
standpunten zou beperken. Want in het landschap waar we overheen vliegen, zijn 
ook mooie zaken te zien.

De eerste mooie trek – en niet van de minste – is dat vandaag niemand nog twij-
felt aan het nut van het handvest van de sociaal verzekerde bij de verdediging van 
de belangen van de sociaal verzekerde: alle socialezekerheidsinstellingen, zowel de 
openbare als de private, zowel de eerstelijnsinstellingen als de meewerkende hebben 
het merendeel van principes ervan overgenomen.

De tweede mooie trek is dat de volledige sociale rechtspraak, maar ook het Hof van 
Cassatie en zelfs het Grondwettelijk Hof zich ook de bepalingen van het handvest 
eigen hebben gemaakt en de beoefenaars voortaan beschikken over een goed gestof-
feerde, zij het dan nog niet stabiele rechtspraak over sommige thema’s.
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De derde trek, die weliswaar onbekend is bij het grote publiek, maar niettemin een 
zeker belang heeft, is dat de beheerscontracten van de verschillende openbare instel-
lingen voor sociale zekerheid in hun gemeenschappelijke bepalingen beperkingen 
zullen bevatten die gekoppeld zijn aan de verplichtingen die inherent zijn aan het 
handvest, die zullen worden toegevoegd aan de verplichtingen die reeds vertaald zijn 
in de individuele bepalingen van de beheerscontracten. Met andere woorden, op 
initiatief van de ministers van Sociale Zaken en Ambtenarenzaken gaan de OISZ 
zich voortaan engageren voor de correcte toepassing van het handvest.

Behalve deze gunstige trekken moet ik ook nog het bestaan noemen van een per-
manente werkgroep die is opgericht door het College van de OISZ en momenteel 
samengesteld is uit OISZ-zorgverstrekkers en de FOD Sociale Zekerheid, die instaat 
voor een regelmatige monitoring van de toepassing van het handvest. Deze werk-
groep heeft het initiatief genomen voor voorstellen tot wijzigingen van het handvest 
– bijv. invoeging in het handvest van regels in verband met de verjaring.

Een van de kenmerkende trekken van het huidige landschap dat het handvest ons 
ook biedt is zijn visie zelf op de sociaal verzekerde. Van paternalistisch in het begin – 
herinner u dat de parlementaire werken spreken over “de bescherming van de sociaal 
verzekerde” –, is de praktijk sterk geëvolueerd: het is nu zo dat de sociaal verzekerde 
als een “klant” wordt beschouwd op wie de plichten die op de schouders van de 
socialezekerheidsinstellingen wegen, concreet en doeltreffend gericht moeten zijn.

Om het schilderij helemaal af te maken moet ik een woordje zeggen over de infor-
matisering van de sociale zekerheid – beter bekend als e-gov van de sociale zeker-
heid. België is een pionier op dit gebied en zijn informatiseringsbeleid heeft ons land 
al heel wat internationale onderscheidingen opgeleverd. Dankzij deze doorgedreven 
informatisering is het helemaal geen utopie meer om te denken dat in de nabije toe-
komst alle sociaal verzekerden hun financiële sociale uitkeringen echt automatisch, 
veilig en snel zullen ontvangen, zoals voorzien in artikel 8 van het handvest.

Onze reis zit er bijna op en ik sluit af met te zeggen dat de balans van het handvest 
van de sociaal verzekerde dus op een schilderij uit de Renaissance lijkt: helemaal 
in clair-obscur, met verlichte delen die langzaam maar zeker de donkere stukken 
overheersen.

Nu rest ons, na de zaken vanuit de hoogte te hebben bekeken, een blik in de breedte 
te werpen. Daarvoor bekijken we in het kort de situatie van de sociaal verzekerden 
in de buurlanden.
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2. HOE ORGANISEREN DE BUURLANDEN ZICH?  

Om het bijzondere karakter van ons handvest van de sociaal verzekerde naar waarde 
te schatten leek het mij nodig om de situatie in de buurlanden van België te analyse-
ren, waaronder ook Groot-Brittannië, waar een andere rechtstraditie heerst dan bij 
ons, en dat is interessant31.

2.1. DE SITUATIE IN NEDERLAND
Nederland heeft een wet die min of meer vergelijkbaar is met ons handvest, namelijk 
de wet van 29 november 2001 “houdende regels tot vaststelling van een structuur voor 
de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekerings-
wetten”, de zogenaamde SUWI-wet (voor “Wet structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen”).

Deze Suwiwet beoogt de verwezenlijking van 2 hoofddoelstellingen, namelijk: de 
garantie dat iedereen de juiste uitkering krijgt waarop hij recht heeft, en de bevorde-
ring van de participatie op de arbeidsmarkt. Hij heeft dus een toepassingsgebied dat 
ruimer is dan ons handvest.

De voorbereidende werken voor de SUWI-wet geven aan dat de actieve deelname 
van de klant32 van groot belang is, wat wordt vertaald door een geheel aan rechten 
en plichten van de klant die aanzienlijk verschillen van de paternalistische visie die 
we terugvinden in de parlementaire werken van het handvest.

De rechten kunnen als volgt worden samengevat:
• een adequate informatieverstrekking;
• een adequate behandeling (d.w.z. het recht om eigen persoonlijke gegevens in te 

kijken en onjuiste gegevens te verbeteren; de klant moet worden behandeld over-
eenkomstig de regels van de nationale ombudsman; recht op bezwaar en beroep 
en andere vergelijkbare rechten);

• de toekenning van een correcte en tijdige uitkering;
• een adequate begeleiding.

(31) Wij merken nu op dat het concept sociale zekerheid in elk land verschillend is en niet alle takken en 
uitkeringen bestrijkt die in ons handvest van de sociaal verzekerde aan bod komen (zo maakt in Frankrijk de 
werkloosheid geen deel uit van de sociale zekerheid).
(32) In het kader hiervan moeten we vaststellen dat de SUWI-wet de “nationale klantenraad” tot stand brengt, 
een overlegorgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de gebruikers en dat minstens tien keer per 
jaar vergadert. Dat heeft tot gevolg dat de sociale partners niet meer vertegenwoordigd zijn in de directieorganen 
van de beheersinstantie van de werkloosheidsverzekering. Ze zijn daarentegen wel vertegenwoordigd in de Raad 
voor Werk en Inkomen: RWI), die belast is met het adviseren van de minister, en met name met het voorleggen 
van een jaarlijks plan van tewerkstellingsmaatregelen.
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Aan deze rechten zijn ook plichten verbonden voor de klant, zoals:
• het verstrekken van inlichtingen en, in voorkomend geval, bewijsstukken;
• of de verplichting om actief mee te werken aan zijn herintegratie.

Samengevat is de visie in Nederland resoluut klantgericht en betrekt ze de sociaal 
verzekerde bij zijn lot door hem weliswaar rechten toe te kennen, maar ook plichten 
op te leggen. De uiteindelijke doelstelling daarbij is dat hij zich opnieuw op de ar-
beidsmarkt integreert; daarom ook is het gedeelte “werkloosheid” van de SUWI-wet 
zeer belangrijk. Wij merken ook op dat deze wet ook een “nationale klantenraad” tot 
stand heeft gebracht, een overlegorgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers 
van de gebruikers.

De Nederlandse wet kan dus dienen als inspiratiebron voor de toekomstige evoluties 
van ons handvest.

2.2. DE SITUATIE IN DUITSLAND
In Duitsland zijn de principes van de sociale verzekering terug te vinden in hoofd-
stuk I en X van het sociaal wetboek.

Volgens artikel 13 van hoofdstuk I zijn de socialezekerheidsinstellingen en hun 
werknemers verplicht de bevolking voor te lichten over haar rechten en plichten. 
De dienstverlenende instanties hebben dan ook een adviesplicht ten aanzien van de 
begunstigden van sociale uitkeringen (art. 14).
Artikel 15 verplicht de dienstverlenende instanties ook om duidelijke en begrijpe-
lijke antwoorden te geven op de vragen in rechte en in feite die hun door de be-
gunstigden van uitkeringen worden gesteld. Ook moeten, volgens artikel 16, de 
aanvragen van uitkeringen die bij een niet-bevoegde instantie worden ingediend, 
door deze instantie worden doorgestuurd aan de instantie die wel bevoegd is. De 
snelle behandeling van de aanvragen en de vereenvoudiging van de toegang tot de 
sociale uitkeringen vloeien voort uit artikel 17.

Hoofdstuk X gaat dan weer over de modaliteiten voor de indiening en verwerking 
van klachten, en over het beroep dat kan worden aangetekend tegen de administra-
tieve beslissingen van de dienstverlenende instanties.
Deze bepalingen lijken op de verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen de 
we in ons handvest terugvinden. Het zijn echter stukken van een algemene tekst – 
het sociaal wetboek – en ze passen dus niet in een specifieke tekst, wat betekent dat 
de nadruk eerder wordt gelegd op de plichten van de socialezekerheidsinstellingen 
dan op de rechten die de begunstigden van de uitkeringen genieten.
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2.3. DE SITUATIE IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Het Groothertogdom Luxemburg beschikt niet over een handvest van de sociaal 
verzekerde of een gelijkwaardige globale tekst. Er bestaat wel een handvest van de 
waarden van de instelling voor het beheer van de sociale zekerheid (Institution de 
Gestion de la Sécurité sociale ‒ IGSS), maar dat is beperkt tot algemene intentie-
verklaringen33 die niets te maken hebben met de relaties met de sociaal verzekerden.

Momenteel beschikt alleen de sector van de thuiszorgverzekering over een handvest 
– “het handvest van opvang en dienst” – dat zijn relaties met zijn gebruikers regelt in 
de vorm van engagementen, namelijk: toegang tot de diensten, een aandachtig ont-
haal en een doeltreffende communicatie, duidelijke antwoorden en aangekondigde 
termijnen, een gecoördineerd beheer van klachten en suggesties van de gebruikers, 
het meten van de tevredenheid over de verleende diensten en een regelmatige com-
municatie, evenals een voortdurende verbetering.

2.4. DE SITUATIE IN FRANKRIJK
Bij onze Franse buren bestaat er geen eenheidsdocument waarin, zoals bij ons, alle 
rechten van de verzekerden en begunstigden in hun betrekkingen met de socialeze-
kerheidsinstellingen verzameld staan.

Er bestaan immers verplichtingen op het vlak van informatie, het recht op beroep, 
de behandelingstermijnen, de verplichting om beslissingen te motiveren enz. van de 
socialezekerheidsinstellingen ten aanzien van de verzekerden en van de begunstigden, 
maar die zijn verspreid over een groot aantal teksten van uiteenlopende aard: wetten, 
regelgevende teksten maar ook ministeriële rondzendbrieven of circulaires van nationale 
kassen.

Wel bestaat er een wet – de wet van 12 april 2000 “betreffende de rechten van de 
burgers in hun relaties met de administraties” – die ook van toepassing is op de socia-
lezekerheidsinstellingen.

Zo zijn bijvoorbeeld de regels die van toepassing zijn op de ontvangst van de aanvra-
gen, ook identiek, ongeacht of de betrokkene zich richt tot een overheidsadminis-
tratie, een lagere overheid of een socialezekerheidsinstelling.

Om precies te weten hoe het zit met de sociaal verzekerde in Frankrijk, moeten we 
de wet van 12 april 2000 dus gelijktijdig lezen met de verschillende sectorale teksten, 
zodat de sociaal verzekerde een duidelijk beeld heeft van zijn rechten – en eventueel 

(33) Namelijk: de sociale bescherming verzekeren, zorgen voor solidariteit, innoveren om klaar te zijn voor de 
toekomst, een partnerschapsgeest bevorderen, kwaliteitsvol werk naar waarde schatten.
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plichten – bij zijn relaties met de socialezekerheidsinstellingen.
Wij volstaan hier met de vaststelling dat ons handvest op het vlak van de sociale 
zekerheid een ruimere draagwijdte heeft dan de Franse wet van 12 april 2000 omdat 
het niet alleen betrekking heeft op de openbare socialezekerheidsinstellingen, maar 
ook op private meewerkende instellingen. Dat is bij de Franse wet, die gericht is op 
alle openbare besturen en instellingen, niet het geval.

Maar zowel in Frankrijk als in België kampt de sociaal verzekerde met een adminis-
tratieve complexiteit die zijn belangen kan schaden.

2.5. DE SITUATIE IN GROOT-BRITTANNIE
In Groot-Brittannië bestaat er geen tekst die gelijkwaardig is aan het handvest van de 
sociaal verzekerde. Daar is men van mening dat het Beveridge-rapport van 1942 ‘The 
Way to Freedom of Want’ de tekst is die er het dichtst bij aanleunt. Het is immers de 
basistekst waarop de verschillende wetten rusten die de Britse sociale zekerheid orga-
niseren. Wij hebben in het kader van de voorbereiding van deze presentatie via het 
MISSOC-netwerk34 contact opgenomen met de administratie van Hare Majesteit, 
maar men vond het daar niet nodig hun beknopte antwoord verder toe te lichten.

Idealiter hadden we elke specifieke wetgeving moeten onderzoeken om na te gaan of 
er verplichtingen bestaan die vergelijkbaar zijn met die van het handvest en waaraan 
de socialezekerheidsinstellingen moeten voldoen, maar die mogelijkheid hebben we 
helaas niet gekregen.

3. CONCLUSIE: HET HANDVEST, STOP OF NOG?

Wij zijn aan het eind van onze ontdekkingsreis gekomen en hebben alles zowel van-
uit de hoogte als vanuit de breedte bekeken. Wat kunnen wij concluderen?

Om een antwoord te geven op deze vraag alsook op de opzettelijk provocerende 
vraag van mijn uiteenzetting: “het handvest: stop of nog?”, moeten we eerst nagaan 
of de aanvankelijke doelstellingen die aan het handvest werden toegekend, zijn be-
reikt.

 Vaststelling 1: mislukking van de strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid
Voor zijn auteurs is het uiteindelijke doel van het handvest vooral de strijd tegen 
armoede en bestaansonzekerheid. Welnu, voor dit jaar 2015 is het percentage van de 
bevolking dat het risico loopt om in armoede te leven 15,1% … d.w.z. precies het-
zelfde percentage als in 1995, 20 jaar geleden! Het is dus gemakkelijk te concluderen 

(34) Mutual Information System on SOCial Protection.
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dat het handvest gefaald heeft. Dat zou echter te kort door de bocht zijn. Ik van mijn 
kant ben immers van mening dat het niet is door systematisch zijn toevlucht te nemen 
tot het wettelijke of regelgevende wapen, dat men de beste resultaten bereikt. Denk 
maar aan de hoeveelheid teksten die bijvoorbeeld het arbeidsrecht of de economie in 
ons land regelen: nooit zijn er zo veel teksten geweest. Maar heeft deze inflatie aan 
wetgeving geleid tot een aanzienlijke verbetering van de tewerkstellingsgraad of van de 
economische groei? Zeer zeker niet! Het is dus niet voor niets dat de Europese Unie 
een programma ter verbetering van de regelgeving wil doorvoeren – lees vereenvoudi-
ging en vermindering van de regelgeving –, het fameuze pakket ‘Better Regulation’. Ik 
zeg hier niet dat de tussenkomst van de wetgever contraproductief is, maar om doel-
treffend te zijn moet ze passen in een uitgebreid netwerk van tussenkomsten waarin de 
sociaal verzekerde – de klant – centraal staat. Met andere woorden, als de doelstelling 
van de strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid niet bereikt is, dan is dat niet 
zozeer te wijten aan het handvest dan wel aan de beslissing om naar een wet te grijpen 
om dit doel te bereiken of, meer bepaald, aan de beslissing om deze doelstelling in te 
schrijven als ratio legis van deze specifieke wet die het handvest is!

 Vaststelling 2: mislukking van de toenadering tussen de burger en de openbare diensten
Ik denk dat niemand redelijkerwijze de vaststelling in twijfel kan trekken dat geen 
enkele sociaal verzekerde weet heeft van het bestaan van het handvest en van de 
rechten die het toekent. De situatie voor de sociaal verzekerde blijft kafkaiaans als hij 
te maken krijgt met het monster dat administratie heet. De uiteenzetting van mijn 
collega Guy Van De Velde werpt een opmerkelijk licht op deze situatie35.

Ook denk ik dat deze vaststelling van een mislukking niet te wijten is aan het handvest 
zelf, maar aan de onterechte overtuiging dat de wet een wondermiddel is voor de socia-
le problemen. Boven op de noodzakelijke mediatisering van het handvest moet er werk 
worden gemaakt van vulgarisatie, naar het voorbeeld van de plicht om de inhoud van 
het handvest zelf op leesbare en begrijpelijke wijze op te schrijven! De totstandbrenging 
van een Raad van de sociaal verzekerden of van de gebruikers van het handvest kan in 
dat opzicht ook nuttig zijn, naar het voorbeeld van wat in Nederland is gedaan.

 Vaststelling 3: de doelstellingen van het handvest zijn (slechts) gedeeltelijk behaald
De doelstelling van rechtszekerheid werd behaald door de informatie en motiva-
tieplichten van de beslissingen die de sociaal verzekerde in staat stellen om, op zijn 
beurt, beslissingen te nemen met kennis van zaken over zijn situatie. Omgekeerd 
wordt de adviesplicht niet altijd nageleefd, terwijl het wel degelijk gaat om een plicht 
die losstaat van de informatieplicht, waarmee ze vaak wordt verward. Het gaat hier 
wel degelijk om een resultaatsverbintenis die erin bestaat proactief, d.w.z. zonder dat 
de sociaal verzekerde erom hoeft te vragen, een advies te geven over de mogelijke 

(35) Zie in dit nummer.
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gevolgen van een beslissing van de sociaal verzekerde of over zijn specifieke situatie 
als die bijvoorbeeld is gewijzigd door het gedrag van de sociaal verzekerde.
Het grote probleem wat de rechtszekerheid betreft, is de verjaring inzake de terug-
vordering van de ten onrechte betaalde bedragen. De normale termijnen in geval 
van fraude of in geval van vergissing van de socialezekerheidsinstelling verschillen 
immers van instelling tot instelling. Dit probleem wordt echter uit het handvest ge-
wist: er is een wetsontwerp dat bepalingen invoegt inzake verjaring in het handvest 
en waarvan de goedkeuring momenteel loopt.

Als ze in een duidelijke en begrijpelijke taal worden uitgedrukt, voldoen de gemoti-
veerde beslissingen, inlichtingen en briefwisseling van de socialezekerheidsinstellin-
gen aan de transparantieplicht.

De snelheidsplicht lijkt te worden nageleefd, gezien het merendeel van de sectoren 
kortere beslissings- en betalingstermijnen heeft goedgekeurd dan de termijnen van 4 
maanden die in het handvest voorzien zijn. Toch kan de steeds verder doorgedreven 
informatisering van de stroom de voorbode zijn dat deze termijnen in de praktijk nog 
korter zullen worden, tot we bij de ideale situatie aanbelanden – die nochtans voor 
recht is afgekondigd in artikel 8 van het handvest – waarin de sociale uitkeringen 
echt automatisch worden toegekend. De informatisering, waarin de Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid (KBS) een cruciale rol speelt, gekoppeld aan het “Only On-
ce”-principe, zal de administratieve lasten nog verder vereenvoudigen. Om deze plicht 
tot administratieve vereenvoudiging nog meer te verbeteren, zouden we bijvoorbeeld 
unieke gepersonaliseerde sociale dossiers kunnen aanleggen die voor alle sociale uit-
keringen kunnen worden gebruikt: het bestaan van de KBS, van de aangifte sociale 
risico’s (ARS) en van de Dimona- en DmfA-gegevens – d.w.z. de 3 e-gov-pijlers van 
de sociale zekerheid – zijn van aard om deze ambitieuze doelstelling waar te maken.

Omgekeerd kunnen we niet zeggen dat aan de essentiële plicht tot toegankelijkheid 
van de sociale rechten is voldaan zolang er sociaal verzekerden zijn die de uitkeringen 
waarop ze aanspraak kunnen maken, niet of niet correct of tijdig ontvangen.

 Vaststelling 4: het handvest is een open werf die het niet aan aantrekkingskracht  
 ontbreekt

Dankzij de allegorie van de helikopter konden wij heel wat werkterreinen onder de 
aandacht brengen: toepassingsgebied, uitvoeringsmaatregelen, moratoire interesten, 
herziening van de beslissingen.
Behalve deze werkterreinen heeft het handvest echter ook mooie dingen te bieden, 
zoals het feit dat niemand nog twijfelt aan het nut ervan, aan de toe-eigening ervan 
door de rechtspraak, aan de grotere aandacht van de OISZ via de beheerscontracten, 
aan de monitoring ervan via de permanente werkgroep, een paternalistische visie die 
geleidelijk aan plaats heeft gemaakt voor een klantgerichte visie.
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Vaststelling 5: een model voor andere landen … die inspiratie zouden kunnen opdoen 
in Nederland
Tijdens onze reis in de breedte hebben wij gezien dat het Groothertogdom Luxem-
burg en Groot-Brittannië niet beschikken over een tekst die gelijkwaardig is aan het 
handvest. In Duitsland bestaan er vergelijkbare verplichtingen die gegroepeerd zijn 
in het federale sociale wetboek, maar met een toepassingsgebied dat veel beperkter 
is dan dat van het handvest. Frankrijk beschikt over een wet die van toepassing is 
op alle openbare instellingen, maar die niet specifiek is voor de sociale zekerheid. 
Ons Belgisch handvest van de sociaal verzekerde kan mijns inziens dus worden be-
schouwd als een model of een inspiratiebron voor bovengenoemde landen.

In Nederland is de situatie dan weer heel anders. Zoals we hebben gezien, beschik-
ken de Nederlanders over een wet – de SUWI-wet – die volledig klantgericht is en 
voluit inzet op de herintegratie van de sociaal verzekerde op de arbeidsmarkt. Na 
13 jaar ervaring is het volgens ons tijd om de Nederlandse praktijk aandachtig te 
analyseren.

 Conclusie: stop of nog?
Aan het eind van onze uiteenzetting hebben wij begrepen dat het handvest een tool 
in volle evolutie is en een beeld vol contrasten laat zien. Het handvest betekent zeker 
een stap vooruit voor de sociaal verzekerde. Maar na een bestaan van 20 jaar zijn 
er volgens ons hervormingen aan de orde. Sommige, zoals de harmonisatie van de 
verjaringstermijnen, zijn al gestart. Met andere hervormingen wordt binnenkort een 
begin gemaakt, zoals de problematiek van de automatisch toegekende uitkeringen of 
de evenwichtige toepassing van artikel 20 inzake moratoire interesten.

Maar de grootste hervorming zou er mijns inziens in bestaan de mensen voor wie 
het handvest bedoeld is, bij deze hervormingen te betrekken, door bijvoorbeeld, 
zoals ik reeds heb gezegd, een – al dan niet adviserende – raad in het leven te roepen 
waarin de sociaal verzekerden vertegenwoordigd zouden zijn. De echte hervorming 
is bekendheid te geven aan het handvest, opdat de sociaal verzekerden het zich zou-
den toe-eigenen en het centraal zou staan in een netwerk van al dan niet normatieve 
initiatieven waarvan de sociaal verzekerde de hoeksteen vormt. Dat is tenminste de 
hoop die ik koester voor de dertigste verjaardag.

Tegen het handvest zeg ik dus volmondig ja! Maar met grondige hervormingen.

(Vertaling)
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