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Lijst van de sociale zekerheidsinstellingen 

(aangepast) 

A. Openbare Instellingen van sociale zekerheid waarop het KB van 
3 april 1997 van toepassing is (OISZ’s) 

 
1. Federaal agentschap voor beroepsrisico’s – FEDRIS (oude FAO en FBZ) ; 

 
2.   Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - HZIV; 

 
3. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - KSZ; 

 
4. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - RJV; 

 
5. Federale Pensioendienst1 - FPD; 

 
6. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ; 

 
7. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – RIZIV; 

 
8. Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - HVW; 

 
9. Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - RVA; 

 
10. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - RSVZ; 

 
11. eHealth-platform. 

  

 
1 1ste april 2016, de Pensioendienst voor de Overheidssector (SdPSP / PDOS) en de Rijksdienst voor 

Pensioenen  (RVP) zijn samengevoegd tot de Federale Pensioendienst (*), kortweg de FPD of de 

Pensioendienst. 

* Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale 

Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de 

Overheidssector, van een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal 

Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor 

de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale 

dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels (M.B. 30.03.2016). 
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B. Instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid waarop de wet van 
16 maart 1954 van toepassing is (Instellingen van categorie D) 

 

 

1. Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail2. 

 
 

 

C.  Sociale zekerheidsinstellingen waarop Instellingen die geen onderdeel 

zijn van de categorie D van de wet van 1954 noch van het KB 3 april 1997 
 

 

 Primaire kassen  
 

1. De aangenomen verzekeringsorganismen inzake de verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit (landsbonden van ziekenfondsen, federaties, ziekenfondsen); 
 

2. De bijzondere vakantiefondsen - BV; 
 

3. Compensatiekas voor betaald verlof der zeelieden - CDBVZ.; 
 

4. De aangenomen beroepsorganisaties voor de uitkering van werkloosheids-
vergoeding (vakbonden); 
 

5. De sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - SVZ. 
 

 
 Meewerkende instellingen 

 
 

6. Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen - CDZ 
(= Instelling van categorie C), waarop de wet van 22 mei 2003 (Staat) van 
toepassing is, vanaf 2014; 
 

7. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 
 

  

 

D. Andere sociale zekerheidsinstellingen 
 

 Fondsen : 
 

1. Fondsen sociale Maribel (overheidssector) 
 

2. Fondsen Opleiding verpleegkundige (lokale overheden) 

 
2 Vroeger Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS holding. Voor de budgettaire en 

boekhoudkundige bepalingen is deze instelling niet onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 (zie artikel 

7bis), maar aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 

ziekenfondsen ( zie KB van 28 maart 1995 tot wijziging van het KB van 24 juni 1993 tot uitvoering van artikel 75 

§ 2 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen). 
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3. Bestaanszekerheidsfondsen (FBZ) 
 

4. Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) 
 

5. Sectoraal pensioenfonds  (2de pensioenpijler)  
 

6. Asbestfonds (AFA) 
 

7. Fonds voor de medische ongevallen (FMO) 

 
 

 Volgende vzw : 
 

1. Sigedis 

 

2. het InterMutualistisch Agentschap 

 

 
 

E. Openbare overheden 
 

In de rubriek "Openbare overheden", neemt het boekhoudplan van OISZ’s op : 

 
 de Federale Overheid 

 
vb. FOD (FOD Sociale zekerheid, FOD werkgelegenheid, …) en instellingen van 
openbaar nut die ervan afhankelijk zijn ; 
 
 

 Andere openbare overheden 
 
vb. de deelstaten (Gemeenschappen, Gewesten en instellingen van openbaar nut die 
ervan afhankelijk zijn zoals AVIQ : Waals Agentschap voor kwaliteit van leven3) ; 
 
vb. lokale overheden (provincies en gemeenten) ; 
 
vb. Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) ; 
 
vb. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) – vanaf 2018 ; 

 

NB : op het gebied van overdrachten… 

De bevoegdheden die aan de deelstaten zijn overgedragen, maken niet langer deel uit 
van de sociale zekerheid of van de federale bevoegdheid (ook al is deze toevertrouwd 
tijdens een overgangsperiode van uitvoering namens de deelstaten). 

De uitvoering van prestaties namens deelstaten moet daarom worden beschouwd als 
overdracht aan deelstaten (dit zijn openbare overheden). 

 
3 Het beheert de bevoegdheden op het gebied van gezondheid, welzijn, ondersteuning van Bejaarden, 
handicap en gezinstoelagen. 


