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TER INLEIDING1

 RECENTE VOORSTELLEN VAN HET COLLEGE OVER HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL 
 VERZEKERDE

In november 2013 richtte het College van Administrateurs-generaal van de Open-
bare Instellingen van Sociale Zekerheid, ingevolge verscheidene arresten van het 
Grondwettelijk Hof, een werkgroep op die belast werd met het opmaken van voor-
stellen tot verbetering van de bepalingen van het Handvest van de sociaal verzekerde.

In eerste instantie heeft de werkgroep voorstellen onderzocht die geformuleerd wa-
ren door de sociale partners en de verzekeringsinstellingen binnen het Algemeen be-
heerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV); 
het ging met name om:
 § artikelen 17 en 18 ‒ betreffende onrechtmatige uitkeringen die het gevolg zijn 

van een fout van de socialezekerheidsinstelling ‒ die, net als de rest van het Hand-
vest, in oorsprong geïnspireerd werden door de reglementering betreffende pen-
sioenen maar niet altijd strookten met de werking binnen andere sectoren zoals 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de werkloosheidsverzekering omwille van 
de rol van de instellingen van het secundaire netwerk (ziekenfondsen, betalings-
kassen, …), en die moesten worden aangepast;

 § daarom moest het begrip goede trouw van de sociaal verzekerde, dat in artikel 
17 is opgenomen en wordt gedefinieerd als het feit dat de verzekerde niet wist of 
niet hoefde te weten dat hij geen recht (meer) had op een volledige prestatie, een 
begrip dat vaak zeer ruim wordt geïnterpreteerd door de rechtbanken, opnieuw 
worden gedefinieerd;

 § ook is het noodzakelijk gebleken om, tijdens de discussie met de sociale partners, 
het begrip “kleine onrechtmatig ontvangen betalingen” (bedragen die de situatie 
van de sociaal verzekerde niet in gevaar brengen) in te voeren met – parallel met 
de ZIV-wet (ziekte- en invaliditeitsverzekering) – een mechanisme van responsa-
bilisering van de verzekeringsinstellingen;

 § wat artikel 18 betreft, wordt voorgesteld de socialezekerheidsinstelling de moge-
lijkheid te bieden het initiatief te nemen een nieuwe beslissing te nemen wanneer 
ze op de hoogte wordt gebracht van ofwel een wijziging in de wet- of regelge-

(1) Op 23 oktober 2015 werd in Brussel, in samenwerking met het College van Administrateurs-generaal van de 
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de FOD Sociale Zekerheid en in aanwezigheid van de Minister 
van Sociale Zaken, een colloquium georganiseerd naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het Handvest van 
de sociaal verzekerde.
Deze tekst vormt de inleiding op de hiernavolgende artikelen die de weerspiegeling zijn van de uiteenzettingen 
van de diverse sprekers.
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ving, ofwel een nieuw feit of nieuwe bewijselementen die invloed hebben op 
de rechten van de sociaal verzekerde; de nieuwe beslissing heeft in dat geval pas 
gevolgen op de datum waarop ofwel de wijziging in de wet- of regelgeving, ofwel 
het nieuwe feit, ofwel de nieuwe bewijselementen gevolgen hebben. Dat zou het 
bovendien mogelijk maken de situaties beoogd in artikel 17 en in artikel 18 beter 
te onderscheiden.

Op voorstel van de FOD Sociale Zekerheid heeft het College van Administra-
teurs-generaal van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid de werkgroep 
gevraagd de problematiek van de inwerkingtreding van artikel 30 van de wet van 29 
juni 1981, houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werkne-
mers, te onderzoeken die, op bepaalde punten (met name de verjaringstermijnen), 
strijdig was met het Handvest van de sociaal verzekerde.

De oplossing die aan het College werd voorgesteld bestond erin om, door middel 
van een nieuw hoofdstuk betreffende de verjaringstermijn, een gezamenlijke pijler 
van termijnen rechtstreeks in het Handvest in te voeren waarin de verjaringstermijn 
van het onrechtmatig betaalde bedrag wordt vastgelegd, evenals de regels betreffende 
de onderbreking (die in voorkomend geval kan plaatsvinden door een elektronisch 
aangetekend schrijven) en betreffende de opschorting van die verjaringstermijn.

Tot slot heeft de werkgroep wijzigingen voorgesteld aan verschillende punten onder-
hevig aan toepassingsproblemen, met name artikel 20, dat het voorwerp is geweest 
van controverses in de rechtspraak, en aan de kwestie van de moratoire interesten en 
van het anatocisme (d.w.z. de kapitalisatie van de rente).

Om een einde te maken aan deze controverse, zou artikel 20 moeten worden gewij-
zigd om te voorzien dat de rechterlijke beslissing tot hervorming van de bestuurlijke 
beslissing, ten aanzien van het startpunt van de rente, in de plaats komt van de 
bestuurlijke beslissing. Dat zou als verdienste hebben dat alle sociaal verzekerden, 
of hun recht nu door het bestuur of door de rechter wordt erkend, gelijk zouden 
worden behandeld als het over de betaling van de moratoire interest gaat.

Er wordt trouwens gesuggereerd dat in het Handvest duidelijk moet worden ver-
meld (door toevoeging van een nieuw lid aan ditzelfde artikel 20) dat anatocisme 
niet toegestaan is en artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek derhalve niet van 
toepassing is.

Deze wijziging is gerechtvaardigd, niet alleen ten aanzien van de gevolgen voor de 
begroting van de sociale zekerheid die anatocisme met zich kan meebrengen, maar 
ook op basis van het principe van rechtszekerheid gezien de tegenstrijdige beslissin-
gen die soms binnen eenzelfde rechtsgebied worden genomen.
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Op verzoek van het College werd er in oktober 2015, samen met de FOD Sociale 
Zekerheid, ook een colloquium georganiseerd ter gelegenheid van de 20ste verjaar-
dag van het Handvest van de sociaal verzekerde.

Na 20 jaar bestaan blijken er hervormingen nodig te zijn. Sommige, zoals de harmo-
nisatie van de verjaringstermijnen of de herdefinitie van bepaalde concepten binnen 
artikel 17 en 18 (zie hoger), zijn al gestart en de Nationale Arbeidsraad zou moeten 
worden geraadpleegd.

Maar de echte vooruitgang zou zijn dat het Handvest een ruimere bekendheid krijgt 
opdat de sociaal verzekerden het zich zouden toe-eigenen en in voorkomend geval 
(via een al dan niet adviserende Raad) aan de evolutie ervan zouden deelnemen.

Ten slotte nemen de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid in het kader 
van hun bestuursovereenkomsten initiatieven, die vaak worden miskend door het 
grote publiek maar zeker van groot belang zijn, en die, in hun gezamenlijke bepa-
lingen, de verbintenissen overnemen die verbonden zijn aan de verplichtingen die 
inherent zijn aan het Handvest en die bovenop de verplichtingen komen die reeds 
vertaald zijn in de individuele bepalingen van de bestuursovereenkomsten.

 IMPACT VAN HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE OP DE BESTUURSOVER- 
 EENKOMSTEN

Tijdens de onderhandeling van de bestuursovereenkomsten van de eerste generatie 
(2002-2005) heeft de staat aan de OISZ gevraagd om in deze overeenkomsten doel-
stellingen op te nemen betreffende het Handvest van de sociaal verzekerde. In wer-
kelijkheid bepaalden de overeenkomsten gewoon dat de OISZ de wet van 11 april 
1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde moesten naleven.

In feite werden de verbintenissen van de OISZ gepreciseerd in een nota van Greet 
van Gool, destijds Regeringscommissaris bij Sociale Zekerheid en adjunct van de 
minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke.

In die tijd hebben de verschillende OISZ de richtsnoeren die vervat zaten in de nota 
van mevrouw van Gool, op uiteenlopende wijze geïntegreerd in hun respectieve 
bestuursovereenkomsten.

Ondanks het feit dat er in de bestuursovereenkomsten geen welomschreven verbin-
tenissen staan, vormde de inschrijving van de naleving van de wet van 11 april 1995 
niettemin een vooruitgang, omdat elke OISZ zich op die manier gedwongen zag 
drie soorten doelstellingen te verwezenlijken, namelijk de basisopdrachten, de pro-
jecten ter verbetering en zodoende de naleving van het Handvest, dat de bestuurs- 
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overeenkomsten, ondanks hun heterogene karakter, op die manier een gemeen-
schappelijk stramien geeft.

Zo komt het dat de vijf kwaliteitsvereisten van het Handvest – rechtszekerheid, 
toegankelijkheid, transparantie, snelheid en nauwkeurigheid, en ten slotte de ver-
eenvoudiging van de administratieve lasten – één van de belangrijkste pijlers bij de 
opstelling van de eerste bestuursovereenkomsten hebben gevormd.

In de praktijk hielden de doelstellingen die verbonden zijn aan de basisopdrach-
ten en aan de projecten ter verbetering, rekening met de verplichtingen die uit het 
Handvest voortvloeiden. Zo heeft de RKW zich er bijvoorbeeld, vanaf het 1ste 
jaar van zijn eerste bestuursovereenkomst toe verbonden “jaarlijks in overleg met 
de kinderbijslagfondsen de motiveringsmodules te actualiseren die de betaalinstellingen 
ondersteuning bieden bij het verstrekken van een passende motivering van de genomen 
beslissingen aan de gezinnen, conform de voorschriften van het Handvest van de sociaal 
verzekerde”.

Vandaag bevatten alle bestuursovereenkomsten van de vijfde generatie (2016-2018) 
gezamenlijke bepalingen waarover rechtstreeks is onderhandeld binnen het College 
van Administrateurs-generaal van de OISZ. Van deze gezamenlijke bepalingen gaan 
er twee over het Handvest van de sociaal verzekerde.

Enerzijds beschikt artikel 512:
“De verbintenissen van deze bestuursovereenkomst doen geen afbreuk aan de verplichting 
van de instelling om de diverse wettelijke en reglementaire teksten na te leven die algeme-
ne richtlijnen bevatten voor de instellingen van sociale zekerheid bij het onderzoek van 
de rechten op prestaties en in de relaties met de sociaal verzekerden, met name:
 § de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
 § het Handvest van de gebruiker van de overheidsdiensten van 4 december 1992;
 § de wet van 11 april 1994 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur;
 § de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde.

Voor iedere dienst waarvoor er contacten met de sociaal verzekerden zijn, gelden de bepa-
lingen van het Handvest van de sociaal verzekerde en moeten de verbintenissen nageleefd 
worden.
De in deze bestuursovereenkomst vervatte verbintenissen doen geen afbreuk aan de ver-
plichting van de instelling om op een efficiënte manier de andere wettelijke opdrachten 
uit te voeren waarvoor geen specifieke doelstelling wordt bepaald”.

(2) Bestuursovereenkomst 2016-2018 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen, zie http: 
//www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/publications/Bestuursovereenkomst_2016_2018_NL.pdf.
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Hier wordt eenvoudigweg de verplichting herhaald om het Handvest na te leven in 
de relaties met de sociaal verzekerden.

Artikel 50, lid 3 van deze gezamenlijke bepalingen is dan weer vernieuwender want 
het beschikt: 
“Gedurende de uitvoering van deze bestuursovereenkomst, om de rechten van de sociaal 
verzekerden te optimaliseren en om de uitoefening van deze rechten aan te passen in 
functie van de maatschappelijke en technologische evoluties, verbinden het College van 
de OISZ en de sociale partners er zich toe om aan de federale regering concrete voorstellen 
tot actualisering van het Handvest van de sociaal verzekerde mee te delen, met de actieve 
steun van de werkgroep College – FOD Sociale Zekerheid die de monitoring van de 
toepassing van dat handvest verzekert. Tijdens deze oefening zal de werkgroep College – 
FOD Sociale Zekerheid zo proactief mogelijk zowel de sociaal verzekerden als de andere 
instellingen van sociale zekerheid betrekken”.

Via deze bepaling wordt de werkgroep College – FOD Sociale Zekerheid besten-
digd en belast met de monitoring van de toepassing van het Handvest. Een andere 
nieuwigheid is de betrokkenheid van de sociaal verzekerden bij deze effectieve con-
trole van de toepassing van het Handvest waarvan de modaliteiten evenwel nog 
moeten worden gevonden.

Sommige OISZ aarzelen niet om hun “klantgerichtheid” in de verf te zetten door 
bijv. het volgende te beweren: “reeds gekend voor zijn inspanningen om de best mo-
gelijke antwoorden te bieden op de vragen van de burger met inachtneming van de in 
het Handvest van de sociaal verzekerde vastgelegde termijnen, wil de RVP op deze weg 
verdergaan.” Of ook: “Op die wijze garanderen de in deze overeenkomst opgenomen ter-
mijnen inzake pensioenbeslissingen altijd de naleving van het Handvest van de Sociaal 
Verzekerde”.

Zoals we doorheen deze snelle uiteenzetting kunnen zien beïnvloedt het Hand-
vest van de sociaal verzekerde de opstelling van de bestuursovereenkomsten van de 
OISZ, evenals de dagelijkse praktijk ervan.

Is dat twintig jaar later nog steeds het geval? Waar staan wij?
Het is op deze vragen dat het colloquium dat op 23 oktober 2015 werd georgani-
seerd door het College van de OISZ en de FOD Sociale Zekerheid ter gelegenheid 
van de 20ste verjaardag van het Handvest van de sociaal verzekerde een antwoord 
heeft proberen te geven.

Na het welkomstwoord door de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het 
RIZIV en voorzitter van het College van Administrateurs-generaal van de OISZ, 
hebben de verschillende sprekers het woord genomen en vervolgens van gedachten 
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gewisseld met bijna 300 mensen. Vervolgens kwam Maggie De Block, federaal mi-
nister van Sociale Zaken, de dag afsluiten. Het colloquium werd voorgezeten door 
Gregor Vande Vyver, eerste voorzitter van de Arbeidsrechtbank van Gent.

Het zijn de toespraken van de verschillende sprekers die de lezer in dit nummer van 
het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid zal aantreffen, namelijk:
 § Philippe Bouchat, Sr Policy Advisor bij de FOD Sociale Zekerheid, Regerings-

commissaris bij de Federale Pensioendienst, met het thema “Handvest van de 
sociaal verzekerde, 20 jaar later: stop of nog?”;

 § Nicolas Stalmans, Attaché bij FAMIFED, met het thema “De onrechtmatig be-
taalde sociale uitkeringen in het licht van de rechtspraak over gezinsbijslag”;

 § Geert Vandendriessche, adviseur bij de RVA, met het thema “Toepassing van het 
Handvest van de sociaal verzekerde in functie van de betalingsinstellingen in de sector 
werkloosheid”;

 § Caroline Lekane, Dorothée Nevens en Allister Zuinen, attachés-juristen bij het 
RIZIV, met het thema: “De informatieplicht in het kader van de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen”;

 § Paul Palsterman, Brussels gewestsecretaris van het CSC-ACV, met het thema: 
“Het standpunt van een werknemersorganisatie”;

 § Guy Van de Velde, voormalig attaché bij de FOD Sociale Zekerheid, adjunct-di-
recteur bij de Vlaamse Gemeenschap, met het thema: “Kan een wet verzekeren dat 
een sociaal gerechtigde de juiste hulp op het juiste moment krijgt?”.




