
Verklarende nota Lange Statistische Reeksen 
 

De lange statistische reeksen trachten de sociale bescherming in kaart te brengen aan de hand van een 
aantal kerncijfers. Ze zijn gebaseerd op statistieken van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid 
(OISZ) en hun rechtsvoorgangers1, de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid. 

In deze selectie van statistieken komen het werknemersstelsel, het stelsel van zelfstandigen, de 
geneeskundige verzorging, het ambtenarenstelsel, de sociale bijstand en de overzeese sociale zekerheid 
aan bod. Voor elk van deze stelsels worden cijfergegevens met betrekking tot de relevante takken 
gepresenteerd. Er bestaan drie types van statistische reeksen: 

1. Aantallen bijdragebetalenden, aantallen gerechtigden onderverdeeld naar één of meerdere 
criteria of aantallen uitbetaalde sociale uitkeringen 

2. Barema’s van minimum- en maximumuitkeringen 
3. Ontvangsten (bijdragen, staatstoelagen, alternatieve financiering) of uitgaven per sociale 

zekerheidstak 

De statistische reeksen bevatten gegevens over sociale bescherming van voor 2000 die elders minder 
eenvoudig terug te vinden zijn. Naast de jaarlijkse publicatie van het Vade Mecum van de financiële en 
statistische gegevens over de sociale bescherming in België, waarin gegevens voor de laatste 5 jaar zijn 
terug te vinden, is er ook nood aan een gegevensbank die veel verder teruggaat in de tijd. Voor de oudste 
gegevens zijn we afhankelijk van wat in vroegere publicaties voorhanden is. 

Voor de periode 1970 – 2000 hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van de gegevens uit het Statistisch 
Jaarboek. Het Statistisch Jaarboek werd echter stopgezet na 2000, waardoor we vanaf dan 
noodgedwongen zijn overgeschakeld van een economisch naar een budgettair concept2. Voor de 
recentere gegevens doen we immers beroep op het eerder vermelde Vade Mecum, dat een budgettair 
concept hanteert. 

Sommige gegevens hebben we moeten ramen. Zij werden geplaatst tegenover een grijze achtergrond. 

De lange statistische reeksen laten onder meer toe om trends op lange termijn te detecteren in de evolutie 
van ontvangsten en uitgaven voor sociale prestaties, of de verhouding van uitkeringstrekkers tegenover 
bijdragebetalenden in kaart te brengen. Ze kunnen ook substitutie-effecten van gerechtigden tussen 
sociale zekerheidstakken zichtbaar maken, zoals bijvoorbeeld tussen werkloosheids- en 
invaliditeitsuitkeringen. De verhouding tussen een minimum- en maximumuitkering zegt dan weer iets 
over de mate van solidarisering in een sociale zekerheidstak. 

                                                           
1 Voor de periode 1970 – 2016 is er een bijlage beschikbaar van de chronologie van de rechtsopvolging van de 
instellingen en de eventueel bijhorende wettelijke basis. 
2 In het economisch concept gaan we uit van ‘vastgestelde rechten’ met betrekking tot een economische activiteit, 
die in een bepaald jaar plaatsvond, ongeacht het jaar van de betaling. In het budgettair concept daarentegen gaat 
het over verrichtingen die ontvangen of betaald worden in het begrotingsjaar, ongeacht in welk jaar de 
onderliggende economische activiteit tot stand kwam. 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/vade-mecum-van-de-financiele-en-statistische-gegevens-over-de-sociale-bescherming-belg-4


A. Sociale bijdragen, staatstoelage, alternatieve financiering (inning)
A.1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Opgericht op 01.01.1945 (Besluitwet 28.12.1944)

A.2. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO)
Opgericht in 1952 (K.B. 31.12.1951), opgeheven op 01.01.2015
Rechtsopvolger: Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

A.3. Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers (NPM)
Opgericht in 1945 (Besluitwet van 10.01.1945)
Opgeheven op 01.01.1999 (krachtens art. 134 van de Wet van 29.04.1996 houdende sociale bepalingen)
Rechtsopvolgers: RSZ voor inning, RIZIV voor invaliditeitspensioenen, RVP voor pensioenen
Pro memorie: de regeling van de jaarlijkse vakantie voor mijnwerkers werd krachtens het K.B. van 23.09.1998 
gelijkgesteld met de algemene werknemersregeling.

A.4. Hulp en Voorzorgkas voor Zeevarenden (onder Belgische vlag) (HVKZ)
Opgericht op 19.09.1844, opgeheven op 01.01.2018
Rechtsopvolgers: RSZ voor de inning, HZIV voor primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkeringen

A.5. Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstels (DIBISS)
Opgericht op 01.01.2015 (Wet van 12.05.2014), opgeheven op 01.01.2017
Rechtsopvolgers: RSZ voor de inning en de overzeese sociale zekerheid en FPD voor de pensioenen

A.6. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Opgericht door het K.B. van 19.12.1967 in uitvoering van het K.B. nr. 38 van 27.07.1967,
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

B. Ziekte- en invaliditeit
B.1. Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Opgericht op 01.01.1964 (Wet van 09.08.1963)
Rechtsvoorganger: Rijksdienst voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit (RVZI)

C. Pensioenen
C.1. Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK)
Opgericht in 1865 (Wet van 16.03.1865, houdende oprichting van een Algemene Spaar- en Lijfrentekas, B.S. 19.03.1865)
Bevoegd voor ouderdoms- en weduwenrenten van arbeiders (in actief beheer van 01.01.1926 tot 31.12.1953; nadien 
beheer in uitdoving)
Rechtsopvolger: RVP voor ouderdoms- en weduwenrenten

C.2. Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen (RROP)
Opgericht in 1954 (Wet van 28.06.1954, B.S. 30.06.1954), opgeheven op 01.04.1987
Bedoeld om staatstoelage toegevoegd aan ouderdomsrente uit te betalen
Rechtsopvolger: RVP

C.3. Nationale Kas voor Bediendenpensioenen (NKBP)
Opgericht op 01.01.1968 (K.B. nr. 50 van 24.10.1967 i.h.k.v. de harmonisering van de pensioenregelingen van zeelieden, 
mijnwerkers, arbeiders en bedienden), opgeheven op 01.03.1981
Rechtsopvolger: RWP

C.4. Rijksdienst voor Werknemerspensioenen (RWP)
Opgericht op 19.09.1968 (K.B. nr. 50 van 24.10.1967), opgeheven op 01.04.1987
Rechtsopvolger: RVP

C.5. Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Opgericht op 01.04.1987 (K.B. nr. 513 van 27.03.1987), opgeheven op 01.04.2016

Historiek van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) van 1970 t.e.m. 2016



Rechtsvoorgangers: RWP, RROP
Rechtsopvolger: FPD

C.6. Gemeentelijke omslagkas
Opgericht in 1933 (Wet van 25.04.1933), opgeheven op 01.01.1987
Bevoegd voor pensioenen van personeelsleden van lokale besturen
Rechtsopvolger: RSZPPO

C.7. Administratie der Pensioenen (ADP)
Opgeheven op 01.01.2006
Onderdeel van Ministerie van Financiën, bevoegd voor pensioenen van personeelsleden van ministeries en parastatale 
instellingen van de centrale overheid
Rechtsopvolger: PDOS

C.8. Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
Opgericht op 01.01.2006 (Wet van 12.01.2006), opgeheven op 01.04.2016
Rechtsopvolger: FPD

C.9. Federale Pensioendienst (FPD)
Opgericht op 01.04.2016
Rechtsvoorgangers: RVP, PDOS, HR RAIL (wat de pensioenen betreft; vanaf 01.01.2017)

D. Werkloosheid
D.1. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Opgericht in 1961 (Wet van 14.02.1961, K.B. 29.01.1952, B.S. 01.02.1952)
Rechtsvoorganger: Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid

E. Gezinsbijslagen
E.1. Rijksdienst voor Kinderbijslag (RKW)
Opgericht in 1960 (Wet van 26.07.1960, B.S. 03.08.1960)
Rechtsvoorganger: Nationale Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen
Naamswijziging op 01.07.2014 naar FAMIFED (Algemene Kinderbijslagwet van 04.04.2014)

E.2. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheden (RSZPPO)
Opgericht in 1952 als bijzonder kinderbijslagfonds (K.B. 31.12.1951), opgeheven op 01.01.2015
Rechtsopvolger: DIBISS, FAMIFED voor kinderbijslagen

F. Arbeidsongevallen
F.1. Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Opgericht in 1967 (K.B. nr. 66 van 10.11.1967), opgeheven op 01.01.2017
Rechtsopvolger: Fedris

G. Beroepsziekten
G.1. Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
Opgericht in 1963 (Wet van 24.12.1963), opgeheven op 01.01.2017
Rechtsopvolger: Fedris

H. Overzeese Sociale Zekerheid
H.1. Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
Opgericht op 01.01.1945, opgeheven op 01.01.2015
Rechtsopvolger: Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels (DIBISS)

I. Jaarlijkse vakantie
I.1. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Opgericht bij de ASLK krachtens Besluitwet van 03.01.1946. Na statutenwijziging van 18.02.1947 openbare instelling onder 
het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg
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