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1. INLEIDING

De wet van 11 april 1995 tot in invoering van het Handvest van de sociaal verze-
kerde zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 september 1995 beoogde 
een uniform kader voor de toepassing van de diverse socialezekerheidsregelingen.

In de praktijk bleek deze wet evenwel vooral geïnspireerd op de procedures toepas-
selijk in de pensioensector, die gekenmerkt worden door eenmalige beslissingen na 
een relatief lang beslissingsproces. In andere sectoren geldt veel meer een evolutief 
karakter van de persoonlijke en de beroepssituatie van de sociaal verzekerde. Dit 
kan leiden tot frequente wijzigingen in het recht en de noodzaak om het recht op 
uitkeringen en het uitkeringsbedrag voortdurend aan te passen.

Er kon niet anders dan vastgesteld worden dat de wet in meerdere sectoren funda-
mentele problemen inzake concrete toepasbaarheid en budgettaire implicaties met 
zich meebracht en de oorspronkelijke wet van 11 april 1995 diende dan ook te wor-
den aangepast om rekening te houden met de eigen aard van de diverse socialezeker-
heidsregelingen1. Samen hiermee werden ook de procedurele bepalingen, voorzien 
in tal van wetten en uitvoeringsbesluiten, aangepast aan het Handvest.

In de context van de werkloosheidsverzekering hangt deze “eigen aard” voornamelijk 
samen met het feit dat aan werknemersorganisaties de mogelijkheid werd geboden 
om een uitbetalingsinstelling op te richten en deze uitbetalingsinstellingen, naast de 
RVA, belangrijke taken en verantwoordelijkheden op het vlak van de toekenning en 
betaling van de werkloosheidsuitkeringen vervullen.

(1) “Reparatiewet” van 25.06.1997, die samen met de wet van 11.04.1995 op 01.01.1997 in werking trad.
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De aanpassingen wat betreft de werkloosheidsverzekering werden gerealiseerd door 
twee KB’s van 30 april 1999 tot aanpassing van het KB van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering en twee MB’s van 30 april 1999 tot aan-
passing van het MB van 26 november 1991 betreffende de toepassingsregelen van 
de werkloosheidsreglementering (B.S., 1 juni 1999, ed. 2, p. 197582). In meerdere 
situaties werden, zoals verder zal blijken, de gunstiger bepalingen van de werkloos-
heidsverzekering behouden.

Deze uiteenzetting beperkt zich tot een aantal specifieke principes en bepalingen die 
verband houden met het bestaan en de werking van de uitbetalingsinstellingen in 
de sector werkloosheid.

2. DE UITBETALINGSINSTELLINGEN EN HET HANDVEST

Het bestaan van uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidssector vindt zijn oor-
sprong in het feit dat de toekenning van werkloosheidsuitkeringen aanvankelijk ge-
beurde door vakbonden, als een privé-initiatief. Deze initiatieven werden in de loop 
van de vorige eeuw in toenemende mate door de overheid erkend, gesubsidieerd en 
gereglementeerd. De actuele regeling vindt zijn basis in artikel 7, § 1, van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
dat onder meer stelt dat:
• de RVA als taak heeft “met behulp van de te dien einde opgerichte of nog op te 

richten organismen, aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uitbeta-
ling van de hun verschuldigde uitkeringen te verzekeren”;

• de werkloosheidsuitkeringen aan de gerechtigden worden uitbetaald, hetzij door 
bemiddeling van uitbetalingsinstellingen, die opgericht worden door representa-
tieve werknemersorganisaties en die daartoe door de Koning, onder de voorwaar-
den die hij bepaalt, erkend zijn en wegens dit feit rechtspersoonlijkheid verkregen 
hebben3, hetzij door bemiddeling van een openbare instelling beheerd door het 
beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening4.

Dergelijke uitbetalingsinstellingen werden opgericht door de drie erkende vakorga-
nisaties ABVV, ACLVB en ACV. De werklozen die niet bij een van deze organisaties 
zijn aangesloten, kunnen een beroep doen op de openbare instelling Hulpkas voor 
werkloosheidsuitkeringen (HVW).

(2) De opsplitsing in twee KB’s en MB’s volgt uit het feit dat, overeenkomstig artikel 11bis van het Handvest, 
de aanpassing van de artikelen 138, 161 en 167 van het KB van 25.11.1991 diende te gebeuren bij een in Mi-
nisterraad overlegd besluit en na advies van de Nationale Arbeidsraad.
(3) Deze erkenning wordt geregeld door artikel 17 van het KB van 25.11.1991.
(4) De werking van deze openbare instelling, hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen genaamd, wordt geregeld 
door de artikelen 18 tot en met 22bis van het KB van 25.11.1991.
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De private uitbetalingsinstellingen worden, voor de hun in het kader van de werk-
loosheidsverzekering toebedeelde taken, als “meewerkende instellingen van sociale 
zekerheid”, expliciet beschouwd als “instellingen van sociale zekerheid” waarop het 
Handvest van toepassing is5.

De toepasselijkheid van het Handvest op de openbare uitbetalingsinstelling Hulp-
kas voor werkloosheidsuitkeringen was daarentegen voor discussie vatbaar6.

Immers werden volgens een beperkende interpretatie van artikel 2, 2°, a) van het 
Handvest instellingen slechts beschouwd als “instellingen van sociale zekerheid” 
voor zover zij “prestaties van de sociale zekerheid toekennen”.

Gezien de beslissingen tot toekenning van de uitkeringen ten gronde steeds door de 
RVA worden genomen en de RVA in principe de schuldenaar van de uitkeringen is7, 
zou een strikte interpretatie ertoe leiden dat het Handvest niet van toepassing zou 
zijn op de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Dit zou uiteraard leiden tot een 
onaanvaardbare discriminatie tussen de werklozen, al naar gelang zij hun uitkerin-
gen zouden bekomen via een private of bij een openbare instelling.

Na een arrest van het Grondwettelijk Hof8 wordt aanvaard dat de beslissingen van 
uitbetalingsinstellingen, ongeacht of het gaat om een private of een openbare instel-
ling, wel degelijk moeten worden geacht rechtsgevolgen te hebben; de principes van 
het Handvest zijn hierop dan ook van toepassing.

3. DE OPDRACHTEN VAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Artikel 24 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsregle-
mentering concretiseert, verwijzend naar de besluitwet, de opdrachten van de uit-
betalingsinstellingen. Deze opdrachten kunnen opgesplitst worden als zijnde van 
drieërlei aard:
• informatie;
• indiening van het dossier;
• betaling van de uitkeringen.

Hierna worden de impact van het Handvest op deze opdrachten en de specifieke 
oplossingen daarvoor in de werkloosheidsreglementering geschetst.

(5) Artikel 2, eerste lid, 2°, b), van het Handvest.
(6) Zie hierover Jean-François Neven, Les principes de bonne administration, la Charte de l’assuré social et la 
réglementation du chômage, in Chômage, vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Kluwer, 
596, 2011.
(7) Cass., 4 april 1989, Pas., 1989, I, 770.
(8) GwH, 21.12.2005, nr. 196/2005.
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3.1. INFORMATIE

In toepassing van artikel 3 en 4 van het Handvest zijn de instellingen van sociale ze-
kerheid verplicht aan de sociaal verzekerde die daar schriftelijk om verzoekt, alle dien-
stige inlichtingen en raad betreffende zijn rechten en verplichtingen te verstrekken. 
De Koning kan, na advies van het beheerscomité of het bevoegde adviesorgaan van de 
betrokken instelling, bepalen wat onder dienstige inlichtingen moet verstaan worden, 
en de toepassingsmodaliteiten hiervan bepalen (artikel 3 en 4 van het Handvest).

In artikel 26bis van het KB van 25 november 1991 is op het vlak van de informa-
tieverstrekking expliciet een taakverdeling tussen de uitbetalingsinstellingen en de 
RVA vastgelegd.

De informatieplicht van de RVA omtrent de rechten en plichten met betrekking tot 
de werkloosheidsverzekering is volgens dit artikel 26bis subsidiair ten opzichte van 
die van de uitbetalingsinstellingen.

Deze plicht bestaat voor de RVA inzonderheid in de volgende drie situaties:
indien de sociaal verzekerde nog geen uitbetalingsinstelling heeft gekozen;
indien er een geschil is met de uitbetalingsinstelling;
indien het gaat om een vraag betreffende een appreciatie in het kader van een discre-
tionaire bevoegdheid van de RVA9.

De RVA mag de vraag om inlichtingen van de werkloze die rechtstreeks aan hem 
wordt gericht, en die geen betrekking heeft op deze drie situaties, verwijzen naar de 
uitbetalingsinstelling. Dit is ook logisch aangezien de indiening van de uitkerings-
aanvraag, en de maandelijkse uitbetaling gebeuren door deze instellingen, zodat 
deze op de hoogte is van de recentste informatie die hierop betrekking heeft.

Een dergelijke verwijzing naar de uitbetalingsinstelling is niet strijdig met het Hand-
vest, gezien dit de Koning toelaat toepassingsmodaliteiten hiervan te voorzien én 
er gewaarborgd blijft dat de sociaal verzekerde steeds met zijn vragen bij een daar-
toe bevoegde instelling van sociale zekerheid terechtkan, waarmee het doel van het 
Handvest wordt bereikt.

Gezien hetgeen voorafgaat, is het dan ook niet gepast dat een werknemer in een ge-
schil, bijgestaan door de werknemersorganisatie van zijn uitbetalingsinstelling, van 
de RVA een schadevergoeding vraagt omdat deze laatste niet aan zijn informatiever-
plichting zou hebben voldaan, dit terwijl de informatieplicht van de uitbetalingsin-
stelling blijkbaar niet in vraag wordt gesteld10.

(9) Het gaat hier bv. over de invulling door de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA van noties 
inzake overmacht, vrijwillige werkloosheid, het uitoefenen van bepaalde arbeidsprestaties door werklozen, ... 

(10) Arbrb. Gent, afd. Kortrijk, 03.09.2015, nr. 12/1693/A. Het vonnis wijst de tekortkoming aan de infor-
matieplicht af.
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De informatieplicht van de uitbetalingsinstellingen wordt zeer gedetailleerd, zij het 
niet exhaustief, omschreven in artikel 24 van het KB van 25 november 1991. Het 
gaat in eerste instantie, in de strikte zin, om inlichtingen die kaderen in de informa-
tie- en raadgevingsverplichting bedoeld in artikel 3 en 4 van het handvast, zoals bv.:
• het ter beschikking van de werknemer houden van de formulieren, waarvan het 

gebruik door de RVA is voorgeschreven;
• het aan de werknemer alle door de RVA voorgeschreven mededelingen verstrek-

ken en documenten (bv. infobladen) overmaken;
• de werknemer kosteloos raad geven en alle dienstige inlichtingen verstrekken 

i.v.m. zijn rechten en plichten met betrekking tot de werkloosheidsverzekering.
• Artikel 24, derde lid, van het KB van 25 november 1991 omschrijft wat inzon-

derheid als dienstige inlichtingen wordt begrepen, nl.
 - de wachttijd- en toekenningsvoorwaarden;
 - het uitkeringsstelsel, de berekeningswijze en het bedrag van de uitkering;
 - de door de werknemer na te leven formaliteiten inzake de tijdige indiening 

van een volledig dossier, de inschrijving als werkzoekende, de aangifte van de 
persoonlijke en familiale toestand en de aangifte en controle van de periodes 
van volledige werkloosheid;

 - de behandelingsprocedure van het dossier;
 - de rechten en de plichten van de werkloze, onder meer zijn verplichting om 

tijdens zijn werkloosheid actief een betrekking te zoeken en actief mee te wer-
ken aan de begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties 
die hem door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsop-
leiding kunnen worden aangeboden; 

 - de procedure inzake de opvolging van het actieve zoekgedrag naar werk.
• Indien het een schriftelijk verzoek betreft, moet deze informatieverstrekking ge-

beuren binnen de 45 dagen en met vermelding van het identificatienummer voor 
de sociale zekerheid van de werknemer indien de uitbetalingsinstelling hierover 
beschikt;

• het optreden als informatiedienst waarbij de werkloze aanvullende inlichtingen 
kan ontvangen over zijn rechten en plichten en over de beslissingen die hem 
betreffen.

Ruim geïnterpreteerd kan deze informatieverplichting ook begrepen worden vanuit 
de verplichting van artikel 7 van het Handvest, volgens hetwelke de instellingen van 
sociale zekerheid en de diensten belast met de betaling van de sociale prestaties ertoe 
gehouden zijn de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, in 
kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing. Deze kennisge-
ving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden, alsmede 
de vormen en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd.
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De beslissingen van de RVA omtrent het recht op uitkeringen worden in principe 
door middel van een uitkeringskaart aan de uitbetalingsinstelling meegedeeld(11). 

Artikel 24, §1, vierde lid, 1°, van het KB van 25 november 1991 verplicht de uitbe-
talingsinstelling ertoe om de werknemer binnen de maand vanaf de derde werkdag 
na de verzending van de uitkeringskaart van de beslissing van de RVA in kennis te 
stellen, tenzij het gaat om de loutere hernieuwing van een voorheen meegedeelde be-
slissing of tenzij de beslissing reeds door de RVA aan de werkloze werd meegedeeld.

In de sector werkloosheid bestaat daardoor de situatie waarbij, al naar gelang, een 
beslissing over het recht op uitkeringen, ofwel door de RVA, ofwel door de uitbeta-
lingsinstelling aan de werknemer wordt meegedeeld.

Of de beslissing door de RVA dan wel door de uitbetalingsinstelling aan de werkloze 
wordt meegedeeld, hangt af van het soort beslissing. Volgende soorten beslissingen 
worden daarbij onderscheiden:
• negatieve beslissingen:

Het gaat hier om beslissingen inzake niet-toelating tot het recht op uitkeringen, 
uitsluiting, schorsing of beperking van het recht op uitkeringen en beslissingen 
inzake het weigeren van een vrijstelling. Deze beslissingen worden door de RVA 
aan de werkloze meegedeeld.
Hierop bestaan twee uitzonderingen: artikel 24, vierde lid, 2° en 3°, van het KB 
van 25 november 1991 voorziet dat de uitbetalingsinstelling de werkloze in ken-
nis stelt van:
 - de beslissing inzake de terugvordering van na verificatie door de RVA defini-

tief niet-aanvaarde of verworpen uitkeringen (zie infra);
 - de redenen voor de niet-betaling van een door de werkloze ingediende contro-

lekaart (op schriftelijke vraag van de werkloze).
• positieve beslissingen:

In de regelgeving werd voorzien dat de beslissingen die vóór het bestaan van het 
Handvest door de RVA aan de werkloze werden overgemaakt, verder door de RVA 
worden overgemaakt. Het gaat hier voornamelijk om beslissingen inzake de toeken-
ning van vrijstellingen en de toelating tot het verrichten van bepaalde activiteiten.
Beslissingen die vóór het bestaan van het Handvest door de RVA enkel aan de 
uitbetalingsinstelling werden meegedeeld (door middel van een uitkeringskaart), 
worden sedert het Handvest door de uitbetalingsinstelling aan de werkloze mee-
gedeeld. Het gaat hier om beslissingen tot toekennen van uitkeringen, inzonder-
heid de mededeling van het geopende recht, het bedrag van de uitkering, de bere-
keningswijze, de voorwaarden om de uitkeringen te ontvangen, de toepasselijke 
wetgeving en de feitelijke gegevens van het dossier.

(11) Artikel 146 van het KB van 25.11.1991.
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Om de positieve rol van de RVA naar de sociaal verzekerde toe te onderstrepen, 
wordt op deze positieve beslissingen die door de uitbetalingsinstellingen ter kennis 
van de werkloze worden gebracht, ook het logo van de RVA vermeld, en wordt 
tevens vermeld dat deze mededeling uitgaat, zowel van de uitbetalingsinstelling, als 
van de directeur van de RVA.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat er ook een aantal beslissingen resteren die 
niet aan de werkloze worden meegedeeld, nl.:
• niet-definitieve uitschakelingen en verwerpingen bij de verificatie van de betalingen;
• beslissingen omtrent de indiening van een dossier waarbij er geen invloed op het 

bedrag van de uitkering is12;
• beslissingen van de uitbetalingsinstelling omtrent de maandelijkse betaling13;
• beslissingen van de RVA tot goedkeuring van de uitgaven bij de verificatie.

Impliciet wordt door artikel 26bis, §2, van het KB van 25 november 1991 een 
vrijstelling van kennisgeving voor deze beslissingen verleend, nu deze bepaling een 
opsomming bevat van alle door de uitbetalingsinstelling of de RVA verrichte ken-
nisgevingen van beslissingen en tevens vermeldt dat door deze limitatief opgesomde 
kennisgevingen aan de verplichtingen opgelegd in de artikelen 7 en 13 tot 16 van 
het Handvest wordt voldaan.

3.2. INDIENING VAN HET DOSSIER
Artikel 24, §2, 1°, van het KB van 25 november 1991 bepaalt dat de uitbetalingsin-
stellingen als opdracht hebben het dossier van de werknemer bij het werkloosheids-
bureau in te dienen.

Dit principe strookt enerzijds niet met de oorspronkelijke versie van artikel 9 van 
het Handvest, die bepaalt dat het verzoek door de betrokkene moet ingediend wor-
den bij de instelling van sociale zekerheid die tot taak heeft het te onderzoeken. An-
derzijds leidt deze werkwijze tot onduidelijkheid op het vlak van de termijn van vier 
maanden voor het nemen van de beslissing in artikel 10 van het Handvest: begint 
deze termijn te lopen vanaf de dag van ontvangst door de uitbetalingsinstelling of 
vanaf de dag van indiening bij het werkloosheidsbureau?

(12) Een nieuwe kennisgeving is bijvoorbeeld niet vereist na een onderbreking van de werkloosheid ingevolge 
een tewerkstelling gedurende één maand, indien deze onderbreking geen invloed heeft op de voorheen vastge-
stelde en medegedeelde rechten.
(13) Het betreft de berekening van het bedrag van de uitkering voor de beschouwde maand (volledige werk-
loosheid, tijdelijke werkloosheid, inkomensgarantie uitkering, … ) op grond van de maandelijks medegedeelde 
gegevens inzake tewerkstelling, ziekte … De berekeningswijze van de maandelijkse berekening wordt wel geëx-
pliciteerd in een infoblad, dat aan de werkloze wordt bezorgd ter gelegenheid van zijn uitkeringsaanvraag en dat 
betrekking heeft op het soort uitkeringen dat hij aanvraagt.
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Bovendien houdt ook artikel 11 van het Handvest inzake de inzameling van ont-
brekende gegevens van het dossier en de termijn van één maand die daarbij aan de 
sociaal verzekerde wordt gegeven, geen rekening met de taakverdeling en wisselwer-
king tussen de uitbetalingsinstellingen en de RVA.

De regering heeft dan ook uitdrukkelijk gebruik gemaakt van het door de reparatie-
wet van 25 juni 1997 in het Handvest ingevoerde artikel 11bis. Hierdoor kon  door 
een in Ministerraad overlegd KB en na advies van de Nationale Arbeidsraad een 
afwijkende regeling worden ingevoerd, voor zover deze regeling ten minste gelijk-
waardige waarborgen voor de sociaal verzekerde biedt.

De RVA is van oordeel dat zijn specifieke regeling in dat geval gelijkwaardig is. De 
regering heeft dit, in toepassing van artikel 11bis van het Handvest, door het KB van 
30 april 1999 expliciet in de werkloosheidsreglementering laten opnemen: artikel 
138 van het KB van 25 november 1991, dat de basisbepalingen voor de indiening 
en behandeling van een dossier regelt, stelt in zijn derde lid dat “voor de toepassing 
van artikel 11bis van het Handvest de procedure en de termijnen bepaald krachtens 
het eerste lid, 1°, 2° en 4°, …, geacht worden minstens gelijkwaardige waarborgen 
te bieden voor de werkloze”.

De procedure en principes van de werkloosheidsreglementering wat betreft de indie-
ning en de behandeling van een dossier voorzien dat:
• het dossier door de uitbetalingsinstelling bij de RVA moet ingediend worden 

binnen een bepaalde termijn vanaf de dag waarop de uitkeringen worden aan-
gevraagd of vanaf dewelke er zich een wijziging in het dossier van de werkloze 
voordoet die van invloed is op het recht op uitkeringen.
Indien het gaat om een uitkeringsaanvraag bedraagt deze termijn twee maanden, 
te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarvoor de uitkeringen worden 
aangevraagd in geval van volledig werkloosheid, of vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op deze waarvoor de uitkeringen worden aangevraagd in geval 
van tijdelijke werkloosheid14.
Indien het gaat om een wijzigende gebeurtenis tijdens een periode van werkloos-
heid (bv. een wijziging in de gezinssamenstelling die op het recht op uitkeringen 
beïnvloedt), dan moet het dossier toekomen bij de RVA uiterlijk de laatste dag 
van de kalendermaand volgend op deze tijdens dewelke de wijzigende gebeurte-
nis zich heeft voorgedaan15.

(14) Artikel 92, §2, van het MB van 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsregle-
mentering.
(15) Artikel 92, §3, van het MB van 26.11.1991.
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Indien het dossier buiten deze termijnen wordt ingediend, gaat het recht op 
uitkeringen in principe slechts in vanaf de dag van ontvangst van het volledige 
dossier door de RVA16.

• Na indiening van het dossier beschikt de RVA over een termijn van één maand 
voor het nemen van een beslissing17. Al naar gelang gaat deze termijn in:
 - de dag volgend op die waarop het werkloosheidsbureau in het bezit is van het 

volledig dossier;
 - indien de beslissing de uitvoering van een rechterlijke beslissing betreft, de dag 

volgend op die waarop de beroepstermijn verstrijkt of, indien de uitvoering de 
indiening van bijkomende stukken door de werkloze vereist, de dag volgend 
op de latere dag waarop de werkloze bij het werkloosheidsbureau een volledig 
dossier indient;

 - indien de beslissing een vraag tot herziening betreft, ingediend door de werk-
loze met het oog op de toekenning van uitkeringen, op de dag volgend op die 
waarop de werkloze bij het werkloosheidsbureau een volledig dossier betref-
fende de vraag tot herziening heeft ingediend;

 - in het geval van een uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze ten gevolge van 
een staking, ten vroegste de dag volgend op die waarop het beheerscomité een 
beslissing neemt18;

Indien de werkloze moet worden opgeroepen om gehoord te worden19 of een me-
disch onderzoek te ondergaan20, wordt de termijn met tien dagen verlengd.
Deze termijn wordt geacht voor de werkloze gunstiger te zijn dan de in artikel 10 
van het Handvest voorziene termijn van vier maanden. Bovendien is het zo dat de 
bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de RVA nog tot een kortere ter-
mijn dan de wettelijk voorziene verplicht, die door de RVA ook gerealiseerd wordt21.
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de door de RVA gehanteerde termijn in-
gaat op het ogenblik van de ontvangst van het volledige dossier, terwijl het onder-
scheid tussen de indiening van een volledig of een onvolledig dossier voor de termijn 
van vier maanden voorzien in artikel 10 van het Handvest niet gemaakt wordt.

(16) Artikel 95 van het MB van 26.11.1991.
(17) Artikel 145 van het KB van 25.11.1991.
(18) Het betreft hier de beslissing in toepassing van artikel 73 van het KB van 25.11.1991.
(19) Artikel 144 van het KB van 25.11.1991.
(20) Artikel 141 van het KB van 25.11.1991.
(21) Artikel 24 van de bestuursovereenkomst voor de periode 2013 – 2015 tussen de Belgische Staat en de RVA 
(B.S., 09.08.2013, p. 49876) stelt dat de RVA 95% van de beslissingen over de toekenning van het recht op 
uitkeringen neemt binnen de 24 dagen na de ontvangst van het volledig dossier.
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• Indien het dossier onvolledig is, voorziet de werkloosheidsreglementering een 
procedure van terugzending naar de uitbetalingsinstelling22, die dan de werkloze 
dient te contacteren teneinde het dossier te vervolledigen.
Het dossier moet behoorlijk aangevuld op het werkloosheidsbureau toekomen, bin-
nen een termijn van één maand ingaand de dag volgend op die waarop het werk-
loosheidsbureau het dossier terugzond, tenzij de initieel voorziene indieningster-
mijn na die datum gelegen zou zijn, in welk geval deze laatste termijn geldt.

Wanneer het dossier bij herindiening nog steeds onvolledig is, kan de directeur 
nog een bijkomende termijn toekennen wanneer hij erkent dat het tijdelijk on-
mogelijk is om het dossier te vervolledigen23.
Deze procedure van terugzending vertoont gelijkenissen met het principe voorzien 
in artikel 11 van het Handvest, waarbij de verzoeker na het versturen van de rappel 
over een periode van een maand beschikt om de gevraagde aanvullende stukken 
of inlichtingen te bezorgen. In de werkloosheidsreglementering geldt die termijn 
van een maand evenwel tussen de RVA en de uitbetalingsinstelling en niet tussen 
de RVA en de werkloze. Dit betekent dat de werkloze zelf in feite over een kortere, 
minder gunstige termijn beschikt om de gevraagde gegevens te bezorgen.

Om benadeling op dat vlak te vermijden, werd artikel 93 van het MB van 26 no-
vember 1991 door het MB van 30 april 1999 aangepast en voorziet artikel 93, § 3, 
vierde en vijfde lid, thans dat het laattijdig heringediende dossier dat op het werk-
loosheidsbureau toekomt vóór het einde van de vijfde maand volgend op de in artikel 
92 vermelde indieningstermijnen, als tijdig heringediend wordt beschouwd indien de 
redenen van onmogelijkheid door de directeur worden erkend. De uitbetalingsinstel-
ling dient de werkloze in te lichten omtrent de vraag de onmogelijkheid te erkennen.

In de praktijk werden de beslissingstermijnen gehanteerd door de RVA dan ook nog 
nooit in vraag gesteld als biedende niet minstens gelijke waarborgen als die in artikel 
10 van het Handvest. Wel moet worden vastgesteld dat de actieve rol van de instel-
ling om zelf de ontbrekende inlichtingen te verzamelen voorzien in artikel 11 van 
het Handvest, wordt doorgeschoven van de RVA naar de uitbetalingsinstelling24.

(22) Deze procedure van terugzending is beschreven in artikel 93, §2, van het MB van 26.11.1991 en gebeurt 
met een daartoe voorzien formulier C51 dat alle ontbrekende stukken en inlichtingen vermeldt.
(23) Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de werknemer een arbeidsbewijs uit het buitenland nog niet heeft bekomen.
(24) Indien de uitbetalingsinstelling daarbij problemen ondervindt, kan zij bv. bij een weigering van de werkge-
ver om formulieren af te leveren een beroep doen op de tussenkomst van sociaal inspecteurs van de RVA om de 
ontbrekende documenten te bekomen.
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Tenslotte moeten een aantal bepalingen waarborgen bieden voor de controle op de 
naleving van de termijnen:
• ter uitvoering van artikel 9, tweede lid, van het Handvest, werd een toevoeging 

in artikel 136 van het KB van 25 november 1991 gedaan, volgens dewelke de 
uitbetalingsinstelling aan de werkloze die zich persoonlijk aanmeldt25 voor de 
indiening van een uitkeringsaanvraag of voor de aangifte van een wijzigende ge-
beurtenis, een ontvangstbewijs moet overhandigen, waarvan de inhoud door de 
RVA moet worden goedgekeurd26; de uitbetalingsinstelling moet evenwel geen 
ontvangstbewijs afgeven indien de aangifte geschiedt op een formulier waarvan 
de werkloze een dubbel ontvangt;

• de uitbetalingsinstelling is ertoe gehouden vóór de indiening bij het werkloos-
heidsbureau op alle stukken een stempel met de datum waarop zij werden ont-
vangen, aan te brengen27;

• het werkloosheidsbureau dient de datum van ontvangst van alle stukken die de 
uitbetalingsinstelling aan dat bureau toezendt, te registreren, hetzij door er een 
datumstempel op aan te brengen, hetzij door die datum op elektronische wijze 
bij te houden28.

3.3. BETALING VAN DE UITKERINGEN
De opdracht van de uitbetalingsinstelling om de uitkeringen die aan de werknemer 
toekomen, uit te betalen is opgenomen in artikel 24, §2, 2°, van het KB van 25 
november 1991. Het bedrag van de uitkeringen volgt uit een door de RVA aan de 
uitbetalingsinstelling afgeleverde uitkeringskaart, die een code bevat die overeen-
stemt met een bepaald bedrag aan uitkeringen29.
Uitgaande van dit dagbedrag wordt het maandbedrag van de uitkering telkens op-
nieuw vastgesteld, rekening houdend met de informatie die de uitbetalingsinstelling 
ontvangt betreffende de situatie in de beschouwde maand. Hierbij moet soms toe-
passing gemaakt worden van complexe formules (berekening van de inkomensga-
rantie-uitkering, tijdelijke werkloosheid, activeringsuitkering, …).

(25) Impliciet wordt vrijstelling van opstelling van een ontvangstbewijs verleend in de hypothese waarin de 
werkloze documenten in de brievenbus deponeert of per post verzendt.
(26) Het betreft het formulier “Ontvangstbewijs in geval van uitkeringsaanvraag of wijzigingsaangifte”, dat mel-
ding moet maken van de stukken die hij heeft ingediend of die hij ter plaatse heeft ondertekend, de toepasselijke 
indieningsprocedure en -termijnen en de termijn waarbinnen de controlekaart en de verantwoordingsstukken 
ingediend moeten worden teneinde de uitkering voor een beschouwde maand te bekomen.
(27) Artikel 92, §1, van het MB van 26.11.1991.
(28) Indien de datum op elektronische wijze wordt bijgehouden, voegt het werkloosheidsbureau, in geval van 
overdracht van het dossier aan de arbeidsrechtbank, een attest toe dat de betreffende data van ontvangst vermeldt 
(artikel 93, §1, eerste lid, in fine, van het MB van 26.11.1991).
(29) Artikel 146 van het KB van 25.11.1991.
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3.3.1. De betalingstermijn
Wat betreft de termijn voor betaling, voorziet, naar analogie met voormeld artikel 
138 inzake de beslissingstermijn, artikel 161 van het KB van 25 november 1991, 
een bepaling die afwijkt van de betalingstermijn van vier maanden zoals voorge-
schreven door artikel 12 van het Handvest.

Dit artikel 161 schrijft voor dat de uitkeringen eenmaal per maand na vervallen 
termijn30 betaald worden, dit uiterlijk binnen de termijn van één maand.

Deze termijn:
• vangt aan de derde werkdag volgend op het tijdstip waarop de beslissing tot toeken-

ning van het recht op uitkeringen aan de uitbetalingsinstelling werd meegedeeld,
• maar ten vroegste op de dag waarop de toekenningsvoorwaarden, inzonderheid 

de indiening bij de uitbetalingsinstelling van de controlekaart en de vereiste ver-
antwoordingsstukken waaruit het gerechtigd zijn blijkt, vervuld zijn.

Eveneens naar analogie met artikel 138, stelt artikel 161, vijfde lid, expliciet dat deze 
termijn, overeenkomstig artikel 11bis van het Handvest, geacht wordt minstens ge-
lijkwaardige waarborgen te bieden voor de werkloze als die van artikel 12 van het 
Handvest, en dus in de plaats van deze treedt.

Gezien de in artikel 161 opgenomen termijn aanzienlijk korter is dan de termijn 
van artikel 12 van het Handvest, lijkt het evident dat deze minstens gelijkwaardige 
waarborgen biedt.

Probleem is dat deze termijn, die inzonderheid ook van belang is in het kader van 
het toekennen van interesten, in de praktijk in de meeste gevallen de datum van de 
indiening van de controlekaart bij de uitbetalingsinstelling als uitgangspunt heeft, 
en deze datum niet gekend is bij de RVA of, in voorkomend geval bij een betwisting 
omtrent bv. de toekenning van de interesten, bij de rechtbank31.

(30) In afwijking hiervan kan het beheerscomité de betaling van uitkeringen vóór het einde van de maand 
toelaten indien feestdagen of brugdagen gelegen op het einde van de betrokken maand of in het begin van de 
volgende maand er zouden kunnen toe leiden dat deze betaling abnormaal vertraagd zou worden, of,  indien een 
betaling na vervallen termijn tot gevolg heeft dat de werklozen hun uitkeringen pas de vierde kalenderdag van de 
volgende maand ontvangen (artikel 161, vierde lid, van het KB van 25.11.1991).
(31) Dit probleem stelt zich niet indien het gaat om een volledig werkloze die in toepassing van artikel 71ter 
van het KB van 25.11.1991 gebruik maakt van een elektronische controlekaart, waarbij de bevestiging van de 
gegevens van de elektronische controlekaart gelijkgesteld wordt met het indienen van de controlekaart bij de 
uitbetalingsinstelling en deze elektronisch geregistreerde datum ondubbelzinnig vaststaat.
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Het KB van 30 april 1999 voorzag daarom, naar analogie met voormeld principe 
opgenomen in artikel 13632, ook een toevoeging in artikel 160, waarbij de uitbeta-
lingsinstelling aan diegene die een controlekaart en/of andere verantwoordingsstuk-
ken persoonlijk indient, op diens vraag een ontvangstbewijs moet overhandigen, 
met daarop de melding van de ontvangen stukken en de datum van ontvangst.

Bij gebrek aan ontvangstbewijs, hetgeen meestal het geval zal zijn, gezien een meer-
derheid van de werklozen hun controlekaart niet persoonlijk bij hun uitbetalingsin-
stelling indienen maar deze bv. in de brievenbus deponeren, worden de ingediende 
controlekaart en de andere ingediende verantwoordingsstukken geacht te zijn ont-
vangen in de loop van de maand volgend op deze waarop ze betrekking hebben, 
behalve indien het tegendeel blijkt uit een datumstempel aangebracht door de uit-
betalingsinstelling33.

Ten slotte weze opgemerkt dat de uitbetalingsinstelling, indien een uitkeringsaan-
vraag of een aangifte van een wijzigende gebeurtenis bij het werkloosheidsbureau 
werd ingediend en nog vóór zij in kennis werd gesteld van de beslissing van de 
RVA over het recht op uitkeringen, ook voorlopig en op eigen verantwoordelijkheid 
uitkeringen mag betalen. Het bedrag van de uitkeringen mag evenwel niet meer 
bedragen dan datgene waarop de werkloze in principe recht zou hebben34.

3.3.2. De verificatieprocedure
Specifiek in de sector werkloosheid is dat alle betalingen door de uitbetalingsinstel-
lingen het voorwerp uitmaken van een verificatieprocedure door de RVA.

Deze verificatieprocedure wordt beschreven in artikel 164 van het KB van 25 no-
vember 1991 en heeft tot doel te controleren of de uitbetalingsinstelling correct het 
bedrag van de uitkering voor de beschouwde maand heeft vastgesteld en betaald. 
De procedure laat ook toe de administratiekosten die de uitbetalingsinstellingen 
ontvangen voor de betaling van de uitkeringen, te bepalen35.

(32) In tegenstelling tot de bepaling van artikel 136, derde lid, is de overhandiging echter afhankelijk van de 
vraag van de werkloze.
(33) Artikel 160, §1, vijfde lid, van het KB van 25.11.1991.
(34) Artikel 160, §2, van het KB van 25.11.1991.
(35) KB van 16.09.1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsin-
stellingen belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, ter uitvoering van artikel 7, §2, derde en 
vierde lid, van de besluitwet van 28.12.1944 (B.S., 15.10.1991, p. 23003).
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Samengevat komt deze procedure erop neer dat de RVA in eerste instantie een beta-
ling door de uitbetalingsinstelling al dan niet zal aanvaarden36 en, indien de betaling 
wordt aanvaard, het bedrag al dan niet geheel of gedeeltelijk zal goedkeuren.

Een niet-goedkeuring kan het gevolg zijn van het feit dat de RVA van oordeel is 
dat er te veel werd betaald en (een deel van) de betaling wordt verworpen of dat de 
RVA van oordeel is dat er te weinig is betaald, in welk geval er een bijpassing wordt 
voorgesteld.

Voor zover de werkloze zelf geen schuld heeft aan de verkeerde betaling37, is de uitbe-
talingsinstelling aansprakelijk voor de ten onrechte betaalde uitkeringen (“uitgescha-
kelde” of “verworpen” bedragen), die zij evenwel van de werkloze kan terugvorderen38.

Deze verificatieprocedure leidt ertoe dat er een aanzienlijke tijdsspanne ligt tussen de 
betaling van de uitkering door de uitbetalingsinstelling én het definitief worden van 
deze betaling na definitieve verificatie door de RVA.

Zo verloopt er tussen de betaling en de verificatie in de regel een termijn van bijna 
zes maanden39. De uitbetalingsinstelling die niet akkoord is met de beslissing om-
trent de betaling van de RVA na een eerste verificatie, heeft de mogelijkheid tot “her-
indiening” van de betaling, waarna een tweede en, na een tweede “herindiening”, 
daarna zelfs derde verificatie door de RVA mogelijk is.

(36) Zo zal een betaling niet worden aanvaard (“uitgeschakeld”) indien zij niet werd verricht op het bij de 
RVA gekende rekeningnummer of indien er geen geldige uitkeringskaart bestaat die het recht op uitkeringen 
verleent. “Uitgeschakelde” betalingen geven geen aanleiding tot de betaling van administratiekosten aan de 
uitbetalingsinstelling.
(37) Dit is bijvoorbeeld wel het geval indien de verkeerde betaling te wijten is aan een foutieve verklaring van 
de werkloze.
(38) Het betreft hier de toepassing van artikel 167 van het KB van 25.11.1991. Op resp. het principe van 
de niet-aansprakelijkheid in geval van schuld van de werkloze en de mogelijkheid tot terugvordering bestaan 
volgende uitzonderingen:
• de uitbetalingsinstelling is, ongeacht de eventuele schuld van de werkloze, steeds aansprakelijk in geval de 

ten onrechte betaling volgt op een niet-verrichten van een verplichte consultatie van het rijksregister (artikel 
167, §1, eerste lid, 5°); de aansprakelijkheid houdt in dat, in geval van een eventuele fout van de werkloze, 
de eventuele terugvorderingsprocedure te haren laste is en zij het risico draagt dat ze de teruggevorderde 
bedragen niet kan innen ingevolge bv. insolvabiliteit van de werkloze;

• de uitbetalingsinstelling kan de uitkeringen niet terugvorderen van de werkloze indien het werkloosheids-
bureau deze heeft verworpen of uitgeschakeld uitsluitend wegens een fout of nalatigheid die aan de uit-
betalingsinstelling is te wijten, inzonderheid wanneer de stukken buiten de reglementaire termijn aan het 
werkloosheidsbureau zijn overgemaakt (artikel 167, §1, eerste lid, 4°); deze bescherming van de werkloze 
geldt evenwel enkel indien het gaat om uitkeringen waarop de werkloze theoretisch recht heeft (Cass., 
09.09.2008, Soc. Kron., 143, 2009).

(39) Artikel 164, §3, vijfde lid, stelt dat de resultaten van de eerste verificatie ten gronde door de RVA uiterlijk 
de laatste kalenderdag van de vijfde kalendermaand volgend op de maand van betaling ter kennis van de uitbe-
talingsinstelling moeten worden gebracht.
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Deze verificatieprocedure geeft in eerste instantie problemen op het vlak van de prin-
cipes van herziening van een beslissing bedoeld in artikel 17 van het Handvest.

Volgende vragen stellen zich:
• moet een RVA-verificatiebeslissing worden beschouwd als een herziening van een 

beslissing in de zin van het Handvest, nl. de herziening van de voorlopige “beslis-
sing” van de uitbetalingsinstelling tot vaststelling van het bedrag van de uitkering 
voor de beschouwde maand?

• moet een beslissing van een uitbetalingsinstelling tot terugvordering na een ver-
werping of uitschakeling van de betaling bij de verificatie door de RVA worden 
beschouwd als een herziening van de voorlopige beslissing van de uitbetalingsin-
stelling tot vaststelling van het bedrag van de uitkering?

Indien deze vragen bevestigend beantwoord zouden moeten worden, zou dit bete-
kenen dat, in geval van fout van de uitbetalingsinstelling, het Handvest niet toelaat 
dat de ten onrechte betaalde uitkeringen nog worden teruggevorderd.

Artikel 17 van het Handvest stelt immers dat de nieuwe beslissing van de instelling 
van sociale zekerheid die heeft vastgesteld dat haar oorspronkelijke beslissing is aange-
tast door een juridische of materiële vergissing, slechts uitwerking heeft op de eerste 
dag van de maand na de kennisgeving ervan, indien het gaat om een prestatie die 
kleiner is dan het aanvankelijk toegekende recht, en de sociaal verzekerde niet te kwa-
der trouw is en dus niet wist of moest weten dat hij op die prestaties geen recht had.

Dit principe van niet-terugvordering is ten opzichte van de RVA opgenomen in 
artikel 149, §1, eerste lid, 2°, van het KB van 25 november 199140, maar geldt niet 
ten opzichte van de uitbetalingsinstellingen.

Dit houdt verband met de atypische aard van de private meewerkende instellingen 
in de werkloosheidssector, die instaan voor de overgrote meerderheid van de beta-
lingen inzake werkloosheidsverzekering. Aangezien deze instellingen zijn opgericht 
door vakbonden, hebben zij een dubbele hoedanigheid. Enerzijds vervullen zij een 
overheidstaak – met name de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen – en an-
derzijds verdedigen zij de belangen van hun leden (die in strijd kunnen zijn met de 
belangen van de overheid). In de memorie van toelichting van de “reparatiewet”, 
werd vermeld dat het bijzondere karakter van deze private instellingen een specifieke 
behandeling, die afwijkt van de behandeling geldend voor de RVA, wettigt.

Deze private instellingen kunnen dus als meewerkende instelling optreden en de 
belangen van hun leden verdedigen, maar dit kan er niet toe leiden dat eventuele 

(40) Dit principe bestond reeds lang vóór de inwerkingtreding van het Handvest.
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foute betalingen aan hun leden, verworven blijven. Het systematisch ten laste van de 
uitbetalingsinstellingen leggen van onterecht betaalde bedragen, biedt evenmin een 
oplossing, aangezien dit indirect aanleiding zou geven tot het verhogen van admi-
nistratiekosten en ten laste zou worden gelegd van de gemeenschap. Het totaal van 
de uitgeschakelde en verworpen betalingen betreft immers een niet onaanzienlijk 
bedrag41.

Vanuit deze problematiek werd door de “reparatiewet” een artikel 18bis in het 
Handvest gevoegd, op basis waarvan de Koning kan bepalen voor welke regelingen 
van sociale zekerheid of gedeelten daarvan, een beslissing over dezelfde rechten ge-
nomen ingevolge een onderzoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde prestaties 
niet als een nieuwe beslissing wordt beschouwd voor de toepassing van artikel 17 en 
18 van het Handvest.

In uitvoering van dit artikel 18bis heeft het KB van 30 april 1999 artikel 166 van 
het KB van 25 november 1991 vervangen. Dit artikel 166 stelt thans expliciet dat 
de verificatiebeslissingen bedoeld in artikel 164 voor de toepassing van artikel 17 en 
18 van het Handvest niet beschouwd worden als nieuwe beslissingen en de principes 
van artikel 149 van het KB van 25 november 1991 niet op deze beslissingen van 
toepassing zijn42.

Door deze bepaling wordt dus vermeden dat de uitgaven die verworpen of uitge-
schakeld worden, niet meer bij de werkloze teruggevorderd zouden kunnen worden. 
De beslissing van de uitbetalingsinstelling inzake de berekening en de betaling van 
de uitkering waarbij per vergissing uitkeringen werden toegekend, kan dus na de 
uitschakeling of verwerping van de betaling retroactief herzien worden in het nadeel 
van de sociaal verzekerde.

Dit principe gaat op het eerste gezicht duidelijk in tegen de beginselen van artikel 
17 van het Handvest, maar geeft in de praktijk weinig aanleiding tot betwisting43.

(41) Volgens het jaarverslag 2014 van de RVA bedroeg voor 2013 het totaalbedrag van de definitief uitgescha-
kelde of verworpen betaalde uitkeringen 29,1 miljoen EUR. Dit betreft 0,32% van het totaal van de betalingen. 
Het is evident dat de steeds toenemende complexiteit van de regelgeving de correcte (geïnformatiseerde) betaling 
van de uitkeringen door de uitbetalingsinstellingen niet in de hand werkt.
(42) Tevens stelt artikel 166 dat op deze beslissingen de termijn van beslissing voorzien in artikel 10 van het 
Handvest niet van toepassing is.
(43) De terugvordering door de uitbetalingsinstellingen van door de RVA definitief uitgeschakelde of verworpen 
bedragen betreft meestal kleine bedragen, waarop de werkloze in principe toch geen recht heeft, wat kosten-/
batengewijs voor de werkloze niet tot veel betwisting ten gronde aanzet. De meerderheid van de werklozen doet 
voor de betaling van hun uitkeringen een beroep op een uitbetalingsinstelling opgericht door een erkende werk-
nemersorganisatie. Wanneer deze laatste door de werkloze zou worden aangesproken om deze te adviseren en bij 
te staan bij een eventueel geschil omtrent de terugvordering van de uitkeringen door de uitbetalingsinstelling, is 
er ontegensprekelijk sprake van een belangenconflict.
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Een concreet geschil leidde er toch toe dat door het Arbeidshof te Luik in een arrest 
van 5 mei 2009 aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag werd gesteld in 
hoeverre artikel 18bis van het Handvest, indien dit wordt geïnterpreteerd in de zin dat 
het voor een uitbetalingsinstelling in de sector werkloosheid mogelijk is over te gaan 
tot terugvordering van door haar vergissing ten onrechte betaalde en door de RVA 
verworpen uitkeringen, geen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet strijdige dis-
criminatie impliceert. Immers zouden op die manier de sociaal verzekerden in de sec-
tor werkloosheid anders en nadeliger behandeld worden dan in de andere sectoren44.

In deze procedure heeft een uitbetalingsinstelling het beweerde verschil in behande-
ling in vraag gesteld, door te wijzen op ook het bestaan van afwijkingen van de prin-
cipes van artikel 17 van het Handvest in andere sectoren45. Tevens werd ingeroepen 
dat een regel die toelaat dat de sociaal verzekerde prestaties waarop hij geen recht 
heeft, kan behouden, evenzeer een discriminatie inhoudt ...

De Ministerraad voerde aan dat de door de uitbetalingsinstelling genomen “be-
slissing” tot betaling slechts een voorlopige en onzekere beslissing is en dus geen 
beslissing “sensu stricto”. Voor zover er toch een verschil in behandeling zou worden 
weerhouden, zou dit verschil bovendien redelijk verantwoord zijn door de specifieke 
werkingswijze in de werkloosheidsverzekering en door de zorg voor een financieel 
evenwicht in de sociale zekerheid, inzonderheid nu de werkloosheidssector daar-
binnen ten opzichte van de andere sectoren een zeer groot aandeel van de uitgaven 
vertegenwoordigt en verlieslatend is.

Het Grondwettelijk Hof heeft zich ten gronde niet over de discriminatie uitgespro-
ken46. Immers biedt artikel 18bis van het Handvest enkel aan de Koning de mo-
gelijkheid afwijkende regelingen te voorzien, maar voert deze bepaling zelf geen 
verschil in behandeling in en schendt zij dus op zich de principes van artikel 10 en 
11 van de Grondwet niet.

(44) Ook binnen de sector werkloosheid zou er dan sprake zijn van discriminatie, al naar gelang de beslissing tot 
terugvordering uitgaat van de RVA dan wel van de uitbetalingsinstelling.
(45) Zo zou in de kinderbijslagregeling  artikel 120bis van de gecoördineerde wetten van 19.12.1939, zoals ver-
vangen bij artikel 35 van de programmawet van 20 juli 2006, de regel van niet-retroactiviteit van artikel 17 van 
het Handvest hebben vervangen door een verjaringstermijn van één jaar. Er moet evenwel opgemerkt worden 
dat het Grondwettelijk Hof in een arrest van 20.01.2010 heeft besloten dat deze bepaling, voor zover daardoor 
aan de kinderbijslaginstellingen wordt toegestaan de door hun vergissing te veel betaalde kinderbijslag, voor 
zover de sociaal verzekerde van deze vergissing redelijkerwijze niet op de hoogte was, gedurende een jaar terug te 
vorderen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt (GwH, 20.01.2010, nr. 1/2010, B.S., 05.03.2010).
(46) GwH, 02.06.2010, nr. 67/2010, B.S., 17.08.2010.
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Indien de op basis van artikel 18bis van het Handvest bij KB ingevoerde specifieke 
regeling, hetzij in casu artikel 166 van het KB van 25 november 1991, een verschil 
in behandeling zou bevatten, komt het in toepassing van artikel 159 van de Grond-
wet aan de verwijzende rechter toe om te beoordelen of dit verschil in behandeling 
redelijk verantwoord is en dus al dan niet verenigbaar is met artikel 10 en 11 van de 
Grondwet is.

In een arrest van 22 april 2015 heeft het Arbeidshof te Brussel47 beslist artikel 166 en 
167, § 2, van het KB van 25 november 1991 niet toe te passen en de terugvordering 
door de uitbetalingsinstelling te onderwerpen aan de principes van artikel 17 van 
het Handvest.

In tweede instantie noopt deze verificatieprocedure tot een afwijkende regeling op 
het vlak van interesten.

Tot de invoering van het Handvest voorzag de werkloosheidsreglementering niet in 
interesten. Deze situatie was niet verenigbaar met artikel 20 van het Handvest, dat 
bepaalt dat de prestaties van rechtswege interesten opbrengen vanaf hun opeisbaar-
heid, hetzij ten vroegste van de dag waarop de termijn voor de betaling voorzien in 
artikel 12 verstreken is.

De opsplitsing tussen enerzijds de initiële RVA-beslissing tot toekenning van het 
recht en anderzijds de maandelijkse beslissing van de uitbetalingsinstelling tot beta-
ling, heeft tot gevolg dat er afspraken moesten worden gemaakt over welke instelling 
in welke gevallen interesten verschuldigd is.

Artikel 20 van het Handvest laat toe dat, indien in toepassing van artikel 11bis een 
bijzondere procedure inzake de termijnen voor beslissing en betaling geldt, de Ko-
ning tevens de voorwaarden waaronder de interesten worden toegekend, de schulde-
naar van de interesten en het tijdstip waarop de interest ingaat, kan bepalen. Artikel 
21bis van het Handvest laat de Koning toe de modaliteiten inzake het berekenen 
van de interest te bepalen.

Expliciet verwijzend naar deze artikelen 20 en 21bis van het Handvest werd door 
het KB van 30 april 1999 een artikel 163bis bevattende een specifieke interestenre-
geling in het KB van 25 november 1991 ingevoerd.

(47) Arbh. Brussel, 22.04.2015, A.R. nr. 2013/AB/858. In het voorliggend geschil werd de terugvordering 
aanvaard, gezien de werkloze geacht werd te moeten weten dat hij op het bedrag geen recht had. Zie ook Arbh. 
Luik, 06.12.2011, met cassatieberoep door de uitbetalingsinstelling hangende.
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Deze regeling, die de toekenning van interesten afhankelijk maakt van de goed-
keuring van de uitgaven en een schriftelijke vraag door de werkloze(48), maakt een 
duidelijk onderscheid tussen de interesten verschuldigd door de RVA en door de 
uitbetalingsinstellingen:

• Wat betreft de RVA, is er interest verschuldigd indien de beslissing waarbij het 
recht op uitkeringen wordt toegekend, genomen wordt buiten de termijn van 
één maand te rekenen vanaf het verstrijken van de beslissingstermijn van één 
maand bedoeld in artikel 145 van het KB van 25 november 1991.
De interest wordt toegekend voor de periode die een aanvang neemt:
 - ofwel de eerste dag van de maand volgend op die waarop de uitkeringen be-

trekking hebben;
 - ofwel, indien de beslissing de uitvoering van een rechterlijke beslissing betreft, 

de eerste dag van de maand volgend op deze waarop de rechterlijke beslissing 
werd genomen(49);

 - ofwel, indien de beslissing een vraag tot herziening betreft, de eerste dag van 
de maand volgend op die waarin de werkloze een volledig dossier betreffende 
de vraag tot herziening heeft ingediend;

en die eindigt de tweede werkdag na de dag waarop de beslissing tot toekenning 
van het recht op uitkeringen aan de uitbetalingsinstelling wordt overgemaakt, 
maar uiterlijk de dag voorafgaand aan die waarop de betaling geschiedde.

• De uitbetalingsinstelling is interest verschuldigd:
 - indien de betaling wordt verricht buiten de termijn van één maand te reke-

nen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van één maand bepaald in 
artikel 161.

 - De interest wordt toegekend voor de periode die een aanvang neemt de derde 
werkdag volgend op het tijdstip waarop de beslissing tot toekenning van het 
recht op uitkeringen aan de uitbetalingsinstelling werd meegedeeld, maar ten 
vroegste op de dag waarop de toekenningsvoorwaarden, waaruit het gerech-

(48) De automatische toekenning van interesten in de sector werkloosheid lijkt immers niet mogelijk, omdat de 
specificiteit met zich meebrengt dat elke vraag om interesten een concreet onderzoek van het dossier vereist om 
na te gaan of de voormelde beslissingstermijn en betalingstermijnen effectief werden overschreden, en zo ja, of 
dit te wijten is aan de RVA of aan de uitbetalingsinstelling. Een zogenaamde laattijdige betaling van werkloos-
heidsuitkeringen kan bv. het gevolg zijn van het feit dat de werkloze pas met maanden vertraging zijn contro-
lekaart indient. De gegevens die hij vermeldt op de controlekaart, zijn evenwel essentieel om het maandbedrag 
van de uitkering te kunnen vaststellen.
(49) Het Hof van Cassatie stelde in zijn arrest nr. S.09.0101.F van 27.09.2010 evenwel dat deze bepaling van 
artikel 163bis een minder gunstige regel vormt voor de sociaal verzekerde dan artikel 20 van het Handvest.
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tigd zijn blijkt, vervuld zijn50-51. De aanvangsdag mag evenwel niet gelegen 
zijn vóór de eerste dag van de maand volgend op die waarop de uitkeringen 
betrekking hebben. De periode eindigt de dag voorafgaand aan die waarop 
de uitbetalingsinstelling de betaling verricht.

 - in de specifieke situatie52 waarin door haar fout, inzonderheid door het laat-
tijdig overmaken van documenten aan de RVA, uitkeringen aan de werkloze 
niet konden worden betaald.
De interest wordt in dat geval toegekend voor de periode die een aanvang 
neemt de eerste dag van de maand volgend op deze waarop de uitkeringen 
betrekking hebben en die eindigt de dag voorafgaand aan die waarop de uit-
betalingsinstelling de betaling verricht.

• Zowel de RVA53 als de uitbetalingsinstellingen zijn geen interesten verschuldigd 
indien:
 - de periode waarover interest verschuldigd zou zijn, gerekend van datum tot 

datum, minder dan twee maanden bedraagt;
 - de uitbetalingsinstelling op eigen verantwoordelijkheid een voorlopige beta-

ling verrichtte en het maandbedrag van dit voorschot minstens 90% van het 
verschuldigde bedrag bedraagt;

 - bij rechterlijke beslissing een uitspraak werd gedaan aangaande het recht op 
interesten voor de betreffende periode en voor de betreffende sommen.

Ten slotte stelt artikel 163bis dat de uitbetalingsinstelling de verschuldigde interes-
ten niet mag aanrekenen op de bedragen die zij van de RVA ontvangt, behalve op de 
bedragen die betrekking hebben op de werkingskosten.

4.  SLOTBESCHOUWING

De wet tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde legt aan de sociale 
verzekeringsinstellingen een aantal algemene streefdoelen en concrete verplichtin-
gen op om de kwaliteit en doeltreffendheid van de contacten tussen de sociaal ver-
zekerde en de socialezekerheidsinstellingen te verbeteren.

(50) Het gaat om de indiening van de controlekaart of de bevestiging van de gegevens van de elektronische 
controlekaart en de eventueel bijkomend vereiste verantwoordingsstukken betreffende de maand.
(51) Indien het werkloosheidsbureau bij de verificatieprocedure een bijpassing voorstelt en de uitbetalingsinstel-
ling met dit voorstel instemt, gaat de termijn voor de betaling in op het tijdstip waarop het voorstel tot bijpassing 
individueel wordt bevestigd.
(52) Het betreft de situatie zoals omschreven door artikel 167, §4, van het KB van 25.11.1991.
(53) De RVA is eveneens geen interesten verschuldigd indien de uitkering wordt toegekend voor een periode 
waarvoor de werknemer een uitkering van de ziekte- of invaliditeitsverzekering heeft genoten. Het betreft hier 
een specifieke situatie waarin de werkloze die de door de RVA-geneesheer arbeidsongeschikt werd verklaard deze 
beslissing voor de arbeidsrechtbank aanvecht en in het gelijk wordt gesteld, zodat er achterstallige werkloosheids-
uitkeringen betaald moeten worden (die verrekend worden met de reeds betaalde ziekte-uitkeringen).
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Niets belet evenwel dat in afzonderlijke wetten regelingen worden opgenomen die 
van het Handvest afwijken. Indien deze regelingen minder gunstige voorwaarden 
voor de sociaal verzekerde zouden bevatten, kunnen zij slechts aanvaard worden 
voor zover dit verschil in behandeling redelijk verantwoord kan worden.

Meer dan andere sectoren, heeft de werkloosheidverzekering nood aan bepalingen 
die van het Handvest moeten afwijken. Dit is het gevolg van de specifieke organisatie 
met de aanwezigheid van de private uitbetalingsinstellingen, en van het evolutieve 
karakter van de uitkering, aangezien de persoonlijke en de beroepssituatie van de 
sociaal verzekerde voortdurend kunnen wijzigen.

Deze afwijkende regels zijn in de werkloosheidsreglementering ingevoerd door de twee 
KB’s en de twee MB’s van 30 april 1999, genomen na advies van de Nationale Ar-
beidsraad en van het beheerscomité van de RVA. Deze regels respecteren de doelstel-
lingen van het Handvest en houden rekening met de financiële haalbaarheid. Ze zijn 
het resultaat van het afwegen van belangen en houden rekening met de historische rol 
en de meerwaarde van de private uitbetalingsinstellingen in de werkloosheidssector.

Hoewel deze afwijkende regelingen soms fundamenteel zijn, hebben zij in de praktijk 
niet geleid tot veelvuldige betwistingen. De legitimiteit van deze afwijkende rege-
lingen valt grotendeels te verklaren door de eigen organisatie van de werkloosheids-
verzekering, waarbij de tussenkomst van uitbetalingsinstellingen op zich reeds een 
specifieke bescherming voor de werkloze inhoudt, en doordat deze afwijkende regels 
op zich ten gronde minstens gelijkwaardige waarborgen bieden als het Handvest.

De RVA wil er dan ook bij de wetgever op aandringen om bij eventuele aanpassin-
gen van het Handvest de sectorspecifieke eigenheden en afwijkingen niet uit het oog 
te verliezen.

Ook wil de RVA erop wijzen dat de doelstellingen van het Handvest maar bereikt 
kunnen worden indien de regelgeving duidelijk en begrijpelijk is. Dit is vandaag 
niet steeds het geval. Sommige bepalingen zijn dermate complex dat zij enkel door 
computerprogramma’s kunnen worden uitgewerkt. Andere bepalingen vergen soms 
een uitleg gedurende meerdere uren.

Het is evident dat de informatiediensten van de RVA en van de uitbetalingsinstellin-
gen niet beschikken over de nodige middelen om dit te doen. Ook is de invoering 
van nieuwe regelgeving met retroactieve werking en met complexe overgangsbepa-
lingen moeilijk verenigbaar met de vereisten van het Handvest inzake het informe-
ren van de sociaal verzekerde.
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Ten slotte moet worden opgemerkt dat bij de evaluatie van de wijze waarop de in-
stellingen hun opdrachten uitvoeren en bij het opleggen van nieuwe verplichtingen, 
rekening gehouden moet worden met de beschikbare middelen. De uitdrukking 
“koken kost geld” is immers ook toepasselijk op de administraties.
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