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SOCIAAL BELEID IN EEN MUNTUNIE: 
PUZZELS, PARADOXEN EN 
PERSPECTIEVEN1

DOOR FRANK VANDENBROUCKE

Sterke nationale welvaartsstaten en Europese eenmaking waren de mooiste poli-
tieke projecten van de 20ste eeuw: ze gaven hoop. Welvaartsstaten zouden mensen 
‘bevrijden van vrees en nood’. De Europese integratie moest een einde stellen aan 
een geschiedenis van bloedige oorlogen. Beide projecten lijken nu vast te lopen. De 
Europese Unie (EU) is geconfronteerd met vragen die existentieel zijn omdat ze 
gaan over het doel zelf van de samenwerking. Het doel van welvaartsstaten wordt 
niet in vraag gesteld, maar de indruk bestaat dat ze steeds minder in staat zijn hun 
algemeen aanvaarde doel – mensen beschermen – waar te maken. Ik zal het niet 
hebben over de aaneenschakeling van crisissen in de Unie. Ik zal het ook niet hebben 
over alle uitdagingen waar onze welvaartsstaten voor staan. Belangrijke vraagstukken 
blijven daarmee buiten het gezichtsveld van deze lezing. Ik zoom in op één specifie-
ke kwestie: zou het kunnen dat de verdere ontwikkeling van het Europese project 
en het project van nationale welvaartsstaten – tot overmaat van ramp – strijdig zijn 
met elkaar? Zouden we te maken hebben met een tragisch dilemma, omdat hun 
doelstellingen (integratie en openheid door de Unie, bescherming en zekerheid door 
nationale welvaartsstaten) als doelstellingen niet langer verenigbaar zijn?

Een school van academische onderzoekers is deze mening inderdaad toegedaan: vol-
gens Fritz Scharpf kan de EU, zoals die opgevat is, onmogelijk een sociale markt-
economie vormen; ze duwt de lidstaten systematisch in de richting van een liberaal 
model2. De grondleggers van het Europese project dachten dat absoluut niet, wel in-
tegendeel: de ondertekenaars van het Verdrag van Rome waren ervan overtuigd dat 
economische integratie zou bijdragen tot de ontwikkeling van rijke en inclusieve na-

(1) Oratie bij de benoeming tot Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, 1 juni 2016.
Ik dank Anne Van Lancker, Natascha Van Mechelen, Sarah Marchal, Michael Jungen, Jan Vandenbroucke, 
Christina Grauls, Chris Luigjes, Bea Cantillon en Brian Burgoon voor hun punctueel commentaar en hulp, en 
de medewerkers van het Centre for European Policy Studies (CEPS) voor de stimulerende discussies over herver-
zekeringen van nationale werkloosheidsuitkeringen bij de voorbereiding van de tekst.
(2) Zie Scharpf (2009) voor een synthese van de opvatting die hij daarover ontwikkelde in een reeks van belang-
rijke publicaties. Ik situeer deze opvatting in een breder geheel van analyses over de sociale impact van de EU 
in Vandenbroucke (2013).
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tionale welvaartsstaten. Terugblikkend kan je hun overtuiging als volgt samenvatten:
 § economische integratie zou niet alleen de groei in alle deelnemende landen be-

vorderen maar ook toelaten dat economisch minder ontwikkelde landen de an-
deren inhalen: integratie was een convergentiemachine3;

 § de zorg voor het sociale beleid kon je met een gerust gemoed overlaten aan het 
nationale niveau, waar voldoende druk van vakbonden en politieke partijen zou 
bestaan om de economische vruchten van de integratie netjes te verdelen. Sociale 
standaarden afspreken was niet nodig. Landen die economisch en sociaal voorop 
liepen, zouden niet geremd worden in hun sociaal beleid: de convergentie-ma-
chine zou hun interne sociale cohesie niet aantasten.

Kort samengevat, het credo van de founding fathers rustte op twee geloofsartikelen, 
die we goed moeten onderscheiden: convergentie-door-integratie tussen de lidstaten; 
cohesie-in-de-convergentie binnen de lidstaten. Ik moet hier meteen aan toevoegen 
dat het tweede geloofsartikel (cohesie-in-de-convergentie) niet onomstreden was. 
De vraag of economische integratie kon zonder sociale harmonisatie vormde een 
punt van discussie in de jaren vijftig. Het Ohlin-rapport uit 1956, dat samen met 
het Spaak-rapport de basis legde voor de creatie van de Europese Economische Ge-
meenschap, was aan deze kwestie gewijd. Bertil Ohlin4 ging ervan uit dat verschillen 
in loonkosten tussen de betrokken landen in die mate samenhingen met verschillen 
in productiviteit dat men niet ongerust diende te zijn dat een neerwaartse druk op 
de lonen zou ontstaan bij het vrijmaken van de handel. Ohlin onderlijnde wel het 
volgende uitgangspunt: mogelijke uiteenlopende ontwikkelingen inzake lonen en 
productiviteit die later zouden kunnen optreden, zouden gecorrigeerd worden door 
aanpassingen van de onderlinge wisselkoersen tussen de landen. Ohlin had het dus 
niet over een muntunie: dat is geen onbelangrijk voorbehoud. De founding fathers 
hebben Ohlin in grote mate gevolgd.5

De geschiedenis heeft Ohlin en de founding fathers geen ongelijk gegeven, ten min-
ste tot halverwege de jaren 2000: integratie, economische inhaalbewegingen en uit-
bouw van nationale welvaartsstaten gingen hand in hand. Sinds een tiental jaren 
zien we echter barsten in dit model. De eerste barst was al zichtbaar voor de crisis 
van 2008. De convergentiemachine draaide, maar in meerdere hoogontwikkelde 

(3) De uitdrukking ‘convergentiemachine’ is ontleend aan Gill en Raiser (2012).
(4) Ohlin, een Nobelprijswinnaar economie, is vooral bekend voor zijn werk over internationale handel, samen-
gevat in het Heckscher-Ohlin theorema; hij was ook een Zweedse politicus en partijvoorzitter. Het rapport werd 
gepubliceerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, 1956).
(5) Ik schrijf ‘in grote mate’, omdat de zich ontwikkelende Europese Economische Gemeenschap marktintegra-
tie op bepaalde terreinen wel gekoppeld heeft aan sociale harmonisatie op een hoog niveau, met name inzake 
veiligheid en gezondheid op het werk in de jaren tachtig en negentig. Een overzicht van het sociale beleid dat 
de Unie ontwikkelde vindt men in Vandenbroucke en Vanhercke (2014), Anderson (2015), Leibfried (2015) 
en Rhodes (2015).
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Europese welvaartsstaten nam de ongelijkheid toe: ‘cohesie-in-de-convergentie’ 
klopte niet meer. De tweede barst, een spectaculaire scheur eigenlijk, werd zichtbaar 
met de crisis: de convergentiemachine stokte, het noorden en het zuiden van de 
muntunie dreven uit elkaar. Sinds 2008 neemt de ongelijkheid dus niet alleen toe 
binnen een aantal lidstaten maar ook tussen lidstaten, met name in de eurozone.

In deze lezing focus ik op de muntunie: wat betekent monetaire eenmaking voor 
het sociale beleid? De vraag wordt echter niet in abstracto gesteld: het gaat over een 
muntunie die het Europese project moet dienen. Ik breng daarom eerst in beeld hoe 
bijzonder de ambitie van de founding fathers was en is, zeker als je ze toepast op het 
uitgebreide Europa van vandaag. De ongelijkheid in Europa is immers groot, en de 
dubbele uitdaging van convergentie en cohesie is niet te onderschatten.

 HET ONGELIJKE EUROPA

Figuur 1a brengt de lidstaten van de EU in beeld naast de staten die deel uitma-
ken van de Verenigde Staten (Figuur 1b); voor de eenvoud noemen we ze in de 
beschrijving die volgt, allemaal ‘staten’. De grijze ruitjes zijn de individuele staten. 
Het zwarte vierkantje in het midden van beide figuren is een denkbeeldige ‘repre-
sentatieve staat’, dat wil zeggen een denkbeeldige Europese lidstaat of Amerikaanse 
staat, die qua inkomen van de mensen die er wonen en verdeling van het inko-
men beantwoordt aan het Europese, respectievelijk Amerikaanse gemiddelde.6 Op 
de horizontale as lees je voor elk van de staten het mediane inkomen waarover de 
inwoners van deze staten beschikken, in verhouding tot het mediane inkomen in 
de ‘representatieve staat’.7 Op de verticale as staat een maatstaf voor de ongelijkheid 
binnen de staat, uitgedrukt in verhouding tot de ongelijkheid die heerst in de ‘re-
presentatieve staat’. De ongelijkheidsmaatstaf is de GINI-coëfficiënt: we vergelijken 
dus GINI-coëfficiënten met elkaar. Wanneer een staat (een grijs ruitje) rechts ligt 
van de denkbeeldige representatieve staat (het zwarte vierkant), dan is het inkomen 
er hoger dan het inkomen in de representatieve staat; omgekeerd, wanneer een grijs 
ruitje links ligt van de denkbeeldige representatieve staat, dan is het inkomen er 
lager. Wanneer een grijs ruitje hoger ligt dan de representatieve staat, dan is de on-
gelijkheid er groter dan de ongelijkheid in de representatieve staat; wanneer een grijs 

(6) Het gaat om het ongewogen rekenkundige gemiddelde van de cijfers van de (lid)staten, dat wil zeggen zon-
der rekening te houden met de uiteenlopende omvang van de (lid)staten.
(7) De cijfers voor de EU zijn gebaseerd op EU SILC 2014 (Eurostat); de cijfers voor de VS op data van Bureau 
of the Census. De onderliggende cijfers voor de EU en de VS zijn niet helemaal vergelijkbaar. Voor de EU gaat 
het om het mediane beschikbare huishoudinkomen per individu, gestandaardiseerd om rekening te houden 
met verschillen in omvang en samenstelling van huishoudens; de bedragen zijn uitgedrukt in koopkrachtpari-
teiten; ze hebben voor alle landen betrekking op 2013, behalve voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar 
ze betrekking hebben op 2014. Voor de VS gaat het om inkomens in dollars, op huishoudbasis, die betrekking 
hebben op 2014.
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ruitje lager ligt dan de representatieve staat, dan is de ongelijkheid er lager dan in de 
representatieve staat. De grijze cirkel met stippellijnen in Figuur 1a bevat Zweden, 
Denemarken en vier eurolanden: Oostenrijk, België, Finland en Nederland. Dit zijn 
lidstaten die in vergelijking met de gemiddelde Europese lidstaat aanzienlijk rijker 
zijn (met een mediaan inkomen dat 34% tot 53% hoger ligt dan het gemiddelde) en 
een meer gelijke inkomensverdeling kennen (met een GINI-coëfficiënt die 9% tot 
17% lager ligt dan het gemiddelde). De zwarte cirkel in Figuur 1a omvat Roemenië 
en Bulgarije maar ook de eurolanden Letland, Litouwen, Estland, Griekenland en 
Portugal, met een mediaan inkomen tussen slechts 29% (Roemenië) en 72% (Por-
tugal) van het Europese gemiddelde, en een GINI die 13% tot 17% hoger ligt dan 
het Europese gemiddelde. Figuur 1a illustreert dat de Eurozone even heterogeen is 
als de EU: voor een muntunie is dit een bijzonder gegeven.

FIGUUR 1A: DIVERSITEIT LIDSTATEN EU28
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FIGUUR 1B: DIVERSITEIT STATEN VSA

Bron: Eurostat en Bureau of the Census, zie noot 7 voor details.

De representatieve Amerikaanse staat in Figuur 1b is niet vergelijkbaar met de re-
presentatieve Europese lidstaat in Figuur 1a: het inkomen is er hoger, maar veel 
ongelijker verdeeld. De vergelijking tussen de twee figuren leert echter dat de Ame-
rikaanse staten onderling veel minder divers zijn dan de Europese lidstaten, qua 
inkomenshoogte en verdeling. De grote ongelijkheid die de Verenigde Staten (VS) 
als land kenmerken, is het resultaat van grote ongelijkheid binnen elk van de staten. 
In Europa is dat anders: als we Europa als één land zouden beschouwen, dan ligt 
de ongelijkheid er ook hoog, maar dat is het gecombineerde resultaat van (matige) 
ongelijkheid binnen de meeste lidstaten en grote ongelijkheid tussen de lidstaten. 
Bovendien is het zo dat de armere Europese lidstaten intern vaak meer ongelijkheid 
kennen dan de rijkere Europese lidstaten. Dat blijkt uit Figuur 1a, maar ook uit 
andere cijfers: de spreidstand tussen de Europese lidstaten is nog groter wanneer we 
niet het mediane inkomen als vergelijkingspunt zouden nemen tussen de Europese 
lidstaten, zoals in Figuur 1a, maar een lagere sport op de inkomensladder. Tabel 1 il-
lustreert dit: we vergelijken het inkomen in vijf lidstaten op vier verschillende plaat-
sen in de rangschikking van de inkomens met het gemiddelde op dezelfde plaatsen 
in de rangschikking van inkomens in een denkbeeldige ‘representatieve Europese 
lidstaat’. Onderaan op de inkomensladder (aan de top van het eerste quintiel, dit 
zijn de laagste 20% van de inkomens) heeft een Roemeen vandaag een inkomen dat 
gelijk is aan 23% van het Europese gemiddelde bij dit quintiel; bovenaan op de in-
komensladder (aan de top van het vierde quintiel, een inkomen waarmee men 80% 
van de bevolking achter zich laat) heeft de Roemeen een inkomen dat gelijk is aan 
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32% van het overeenkomstige Europese gemiddelde. Tabel 1 toont goed en slecht 
nieuws. Goed nieuws is de inhaalbeweging die de Oost- en Centraal-Europese lan-
den na 2006 gemaakt hebben, op alle sporten van de inkomensladder. Dramatisch 
slecht nieuws blijkt uit de cijfers voor Griekenland: daar is het omgekeerde gebeurd 
in de verhouding met het Europese gemiddelde, zodat de Griekse inkomens op elk 
quintiel nu zelfs beneden het Poolse niveau liggen.

TABEL 1: INKOMENSVERGELIJKING OP VERSCHILLENDE SPORTEN OP DE LADDER: VERHOUDIN-
GEN MET HET EUROPESE GEMIDDELDE

Vergelijkings-
punt

Gemiddelde 
van 27 EU 
lidstaten

Roemenië Denemarken Polen Duitsland Griekenland

2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013
Top Quintiel 4 100% 100% 26% 32% 123% 133% 48% 70% 138% 138% 100% 65%
Top Quintiel 3 100% 100% 24% 30% 132% 140% 45% 67% 138% 138% 93% 62%
Top Quintiel 2 100% 100% 21% 28% 139% 145% 45% 67% 139% 138% 88% 58%
Top Quintiel 1 100% 100% 18% 23% 144% 152% 43% 67% 140% 136% 82% 53%

Legende: vergelijking van netto besteedbare gestandaardiseerde huishoudinkomens, met het ongewogen 
gemiddelde van de lidstaten van de EU27; de vergelijking gebeurt op basis van koopkrachtpariteiten 
(PPP) om rekening te houden met prijsverschillen tussen landen.
Bron: Eurostat; SILC 2007 voor de cijfers voor 2006; SILC 2014 voor de cijfers voor 2013.

Dit alles legt uit waarom een echt Europese maatstaf van armoede, op basis van 
één gezamenlijke Europese armoedegrens, een armoedepercentage oplevert dat veel 
hoger ligt dan het gemiddelde van onze nationale armoedepercentages (maar dat wel 
enigszins verbeterde tijdens de voorbije jaren).8 Als we naar Europa kijken zoals we 
traditioneel naar de VS kijken, dan krijgen we armoedepercentages die dichter in de 
buurt komen van de Amerikaanse cijfers.

 TRAGISCHE DILEMMA’S OF HERSTELBARE CONSTRUCTIEFOUTEN

Een van de functies van welvaartsstaten is het herverdelen van inkomens. In sterk 
ontwikkelde welvaartsstaten die in het verleden model stonden en de recente cri-
sis ook goed doorstaan hebben, zoals Zweden en Duitsland, lijkt de herverdelings-
inspanning te verzwakken. Zij zijn niet de enige rijke welvaartsstaten waar de ar-
moede reeds voor de crisis ongunstig evolueerde. Ik definieer armoede daarbij in een 

(8) Voor een uitgebreide analyse van pan-Europese versus nationale maatstaven voor ongelijkheid en armoede, 
zie Goedemé en Collado (2016).
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relatieve betekenis; we hebben het dus over ongelijkheid aan de onderkant van de 
inkomensverdeling. In de meeste landen daalde het armoederisico bij gepensioneer-
den, maar in heel wat landen nam het toe bij mensen op werkzame leeftijd en hun 
kinderen. In die landen nam de rol van uitkeringen in het bestrijden van armoede 
af; de inkomenskloof tussen gezinnen met een sterke band met de arbeidsmarkt en 
gezinnen met een zwakke band met de arbeidsmarkt groeide.9 Gedetailleerde ver-
gelijkbare Europese gegevens daarover hebben we vooral voor de periode na 2004, 
omdat de European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC) dan uit-
gerold is. Omdat dit samenviel met de uitbreiding van de EU, is de verleiding groot 
om hierin het bewijs van een tragisch dilemma te zien: de afnemende herverdelings-
kracht van hoogontwikkelde Europese welvaartsstaten zou de prijs zijn die betaald 
moest worden voor de integratie van landen met veel lagere lonen en veel minder 
sociale bescherming: de convergentiemotor draaide, maar tastte de cohesie in de 
meest geavanceerde landen aan. Ohlin’s optimisme zou gegrond geweest zijn voor 
landen die niet al te sterk verschilden van elkaar, maar niet voor een club van 28 zeer 
heterogene landen. Ik denk dat het recept van Ohlin inderdaad niet meer werkt, 
maar gaat het om een tragisch dilemma?

Om het beeld scherp te krijgen is het nodig een onderscheid te maken tussen ge-
brekkige regelgeving inzake grensoverschrijdend verkeer van werknemers en mis-
toestanden die daarmee samenhangen enerzijds, en fundamentele maatschappelijke 
tendensen anderzijds. Mistoestanden bij detachering zijn sinds enige tijd sterk in 
de aandacht; detachering betekent dat werknemers in Nederland werken maar in 
dienst blijven van een buitenlands bedrijf. Dit systeem moet hervormd worden; ik 
kom daar verder nog op terug. Een slecht georganiseerd stelsel van detachering is 
geen tragisch dilemma: het is een herstelbare constructiefout.

Hoe zou integratie een tragisch dilemma creëren? Een plausibel aanknopingspunt is 
de rol van minimumlonen. Men zou kunnen veronderstellen dat de integratie van 
landen met veel lagere minimumlonen hoe dan ook – zelfs met de beste regelgeving 
voor grensoverschrijdend verkeer – druk zet op de marge voor verdere stijging van 
minimumlonen in de meest ontwikkelde landen; daardoor zouden minimumlo-
nen in de geavanceerde landen achterop beginnen lopen t.a.v. de gemiddelde lonen. 
Omdat minimumlonen een spil zijn in het geheel van werkloosheidsuitkeringen 
en bijstand, leidt dit tot druk op het hele sociale bouwwerk. Deze hypothese is 
aannemelijk, maar de werkelijkheid is complexer. In de groep landen waar mini-
mumlonen officieel vastgelegd zijn en waarvoor Eurostat gegevens publiceert10, zien 

(9) De vaststelling dat armoederisico’s reeds voor de crisis toenamen in ontwikkelde welvaartsstaten, is het voor-
werp van Cantillon en Vandenbroucke (2014); zie ook Vandenbroucke en Rinaldi (2015) voor een overzicht 
van de problematiek van convergentie en cohesie in Europa.
(10) De Eurostat-gegevens waarop ik me baseer om dit ruwe statement te maken, slaan op de periode 1999-
2008 en omvatten niet: Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Finland, Zweden, Italië.
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we inderdaad een zekere verschuiving in de verhouding tussen de minimumlonen 
en de gemiddelde lonen. Er treedt convergentie op naar het midden: in landen waar 
de verhouding minimumloon/gemiddeld loon zeer gunstig was voor de uitbreiding, 
was de tendens nadien vaak dalend (wat deze relatieve verhouding betreft); in landen 
waar deze verhouding minder gunstig was, verbeterde ze vaak. Positieve inhaalbewe-
gingen waren er met name in een aantal nieuwe lidstaten, met sterke relatieve en ab-
solute toename van de minimumlonen, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Dat 
kan gelezen worden als een ruwe indicatie dat de convergentiemachine zijn werk 
deed in de nieuwe lidstaten, maar druk begon te zetten op het sociale bouwwerk 
van de meest ontwikkelde welvaartsstaten. Minimumlonen zijn echter maar één 
element. Nogal wat regeringen hebben de voorbije 15 jaar maatregelen genomen 
inzake belastingen en bijdragen om de nettokoopkracht te verbeteren voor mensen 
die aan het minimumloon werken: Figuur A1 in de bijlage illustreert hoe belangrijk 
deze inspanning vandaag is in een aantal landen. Nog anders gezegd, het zou kun-
nen dat integratie van Europese lageloonlanden een aantal overheden aangezet heeft 
tot een grotere overheidsinspanning om de netto-inkomens aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt hoog te houden en werkgevers in zekere mate te ‘ontlasten’ van deze 
verantwoordelijkheid; maar de Europese integratie verhindert niet dat overheden 
deze inspanning opbrengen.11 Net zoals ze niet verhindert dat de overheden niet 
alleen de nettolonen hoog houden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar 
ook de sociale uitkeringen. De vraag of dit gebeurt – en met name de vraag of niet 
alleen nettolonen ondersteund worden aan de onderkant maar ook sociale uitke-
ringen – is afhankelijk van budgettaire mogelijkheden en budgettaire prioriteiten. 
Cantillon, Marchal en Luigjes wijzen erop dat de evolutie van netto-inkomens aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt en het uitkeringsbestel in een aantal Europese 
landen al bij al gunstiger was (een meer gemengd beeld van gunstige en ongunstige 
evoluties oplevert over de landen) in de jaren 2000 dan in de jaren negentig.12 Er 
zijn dus geen aanwijzingen dat de laatste uitbreidingsgolf het onmogelijk maakte 
om het netto-inkomen van mensen met een minimumloon te verbeteren. Het gaat 
veeleer om politieke keuzes die al dan niet gemaakt worden, in een context waarbij 
overheden een grotere rol moeten spelen en meer budgettaire middelen moeten 
inzetten om de onderkant te beschermen. Overigens zijn alle ontwikkelde welvaarts-
staten, ook buiten Europa, geconfronteerd met demografische veranderingen, die 
niets met Europeanisering te maken hebben, maar spanningen creëren in het beleid 
en overheden dwingen tot nieuwe oriëntaties als ze armoede willen tegengaan. Het 
toenemende aantal eenoudergezinnen is een belangrijke factor: in samenlevingen 
waar het tweeverdienerschap de norm wordt, volstaat één minimumloon in een 
gezin met meerdere kinderen vaak niet om dat gezin boven de armoedegrens te til-

(11) In sommige landen is de bestaande institutionele configuratie misschien minder goed in staat om een der-
gelijke aanpassing te maken waardoor EU-integratie, in principe, een asymmetrisch effect kan hebben.
(12) Cantillon en Marchal (2016) en Cantillon, Marchal en Luigjes (2015).
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len, zelfs wanneer dat minimumloon zeer behoorlijk is; hetzelfde geldt a fortiori voor 
individuele vervangingsinkomens. Overheden moeten daarom nieuwe instrumenten 
ontwikkelen; de compensatie van kosten die gezinnen maken, wordt belangrijker.13

Migratie die op gang kwam na de Europese uitbreiding, speelt een aanwijsbare rol in 
de ontwikkeling van armoedecijfers: in de landen van de EU15 is het armoederisico 
bij migranten uit de nieuwe lidstaten over het algemeen groter dan het armoederi-
sico bij mensen die in de oude lidstaten geboren zijn. Dat grotere armoederisico is 
geen neveneffect van ‘bijstandstoerisme’; het geldt ook bij migranten die aan het 
werk zijn. Het zijn echter vooral migranten van buiten de EU die een merkelijk 
hoger armoederisico lopen in de EU. Nu kan het zijn dat het ene met het andere 
verband houdt: het zou kunnen dat nieuwe EU-migranten aan de onderkant vooral 
concurreren met ‘klassieke’ niet-westerse migranten, dat ze deze laatste ‘verdringen’ 
en het nog moeilijker maken voor hen om hoger op de maatschappelijke ladder te 
geraken.14 Brian Burgoon onderzocht waarom migratie in de publieke opinie eerder 
leidt tot minder steun voor herverdeling en sociale bescherming dan tot meer steun. 
Slechte economische integratie van migranten blijkt daarbij een belangrijke factor, 
want ze versterkt de publieke bezorgdheid dat migratie de financiële houdbaarheid 
van verzorgingsstaten onder druk zet.15 Zo dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan.

Migratie en scherpere Europese concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
(niet alleen inzake salariëring maar ook inzake kwaliteit van werk) spelen dus een 
rol, maar die rol is complex en veel andere krachten zijn ook aan het werk. Anthony 
Atkinson onderlijnt in de recente synthese van zijn levenswerk over ongelijkheid dat 
een hele reeks factoren bijdraagt tot ongelijkheid.16 Deze factoren verschillen van 
land tot land, en landen kennen sterk uiteenlopende ontwikkelingen. Je moet naar 
kapitaalmarkten en naar arbeidsmarkten kijken. Het gaat om economische en tech-
nologische evoluties, die lonen en werkgelegenheid beïnvloeden. Het gaat ook om 
machtsverhoudingen en gedragscodes. Het gaat om de wijze waarop mensen huis-
houdens vormen. En het gaat om belastingen en uitkeringen, dus politieke keuzes. 
Toenemende ongelijkheid is niet het gevolg van ‘ijzeren wetten’, of het nu gaat over 
de groeiende kapitaalvoorraad (waar Piketty de klemtoon op legt), de globalisering 
of de Europeanisering. De patronen verschillen van land tot land. De sleutel is de 
vraag of overheden beleid kunnen en willen ontwikkelen waarmee ze economische 
en sociologische evoluties die tot meer ongelijkheid en armoede leiden kunnen te-
gengaan. Nog anders gezegd, de vraag is of overheden tegenkracht kunnen en willen 
ontwikkelen tegen de krachten van ongelijkheid.

(13) Deze problematiek wordt besproken in Vandenbroucke en Vinck (2015).
(14) Dergelijke analyse vindt men, wat Nederland betreft, in SEO (2014).
(15) Burgoon (2014); voor een bredere inkadering van de probleemstelling, zie Burgoon (2013).
(16) Atkinson (2015); zie ook Salverda et al. (2014).
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Het vraagstuk van de Europeanisering moet dus eerder zo gesteld worden: wat be-
tekent de Europeanisering voor het politieke draagvlak dat overheden nodig hebben 
om in te zetten op sociale bescherming en herverdeling, en wat betekent Europeani-
sering voor het effectieve vermogen van nationale overheden om dat te doen, als het 
politieke draagvlak er is? Let wel, politiek draagvlak komt niet tot stand op basis van 
natuurwetten: het gaat niet om chemie of fysica, de wereld van de ideeën speelt een 
aparte rol in deze. Het Brexit-dossier van Cameron, dat alles te maken heeft met het 
netto-inkomen van minimumloners, illustreert dat. Ik kom er straks op terug, wan-
neer ik het nog heb over de detacheringskwestie, maar ik wil nu eerst inzoomen op 
de muntunie en het vermogen van overheden om te beschermen en te herverdelen.

 EEN MUNTUNIE ZONDER SCHOKDEMPER

Met de crisis van 2008 is een tweede barst opgetreden in het credo van de founding 
fathers. Het noorden en het zuiden van de Eurozone dreven op dramatische wijze 
uit elkaar, de convergentiemachine begon als het ware achteruit te draaien. De onge-
lijkheid neemt sindsdien niet alleen toe binnen lidstaten, maar ook tussen lidstaten. 
Hier gaat het beslist niet om tragische dilemma’s maar wel om herstelbare construc-
tiefouten in de muntunie. Ik belicht één aspect, het gebrek aan schokdempers.

Welvaartsstaten hebben ingebouwde automatische stabilisatoren: progressieve be-
lastingen en uitkeringen zorgen ervoor dat de koopkracht beschermd wordt bij een 
economische inzinking, waardoor economische schokken uitgevlakt worden. Deze 
automatische stabilisatoren gaan gepaard met een tijdelijke verslechtering van de 
overheidsbegroting. De lidstaten van de muntunie die zwaar door de crisis getroffen 
werden, moesten deze automatische stabilisatoren te snel uitschakelen. Dat had te 
maken met reacties op de financiële markten en het strakke bezuinigingsbeleid dat 
de Europese regeringen in de Europese Raad overeenkwamen. In een recente pu-
blicatie illustreert de Europese Commissie dat de evolutie van de sociale uitgaven 
initieel beantwoordde aan het stabiliserende patroon dat men normaal gesproken 
kan verwachten, maar in een tweede fase van de crisis is dat niet meer het geval.17 
Ik zal deze analyse hier niet herhalen. Wat minder bekend is, is dat de Eurozone de 
enige muntunie ter wereld is waarin dergelijke stabilisatoren niet ten dele gecentra-
liseerd zijn op het niveau van de muntunie. Figuur 2, gebaseerd op het werk van 
twee economen van het IMF, illustreert dit met een vergelijking tussen de Eurozone 
en de VS.18

(17) Zie hoofdstuk III.2, met name pp. 276-278, in European Commission (2016).
(18) Ik heb, op basis van Furceri en Zdzienicka (2013) de volgende reeksen gecombineerd: kolom IV uit Tabel 
3 (cijfers die zij overnemen van Asdrubali) en kolom (II) en (III) uit Tabel A1.
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FIGUUR 2: UITVLAKKEN VAN ECONOMISCHE SCHOKKEN

Bron: Furceri en Zdzienicka (2013); zie noot 18 voor details.

Figuur 2 toont in welke mate economische schokken die het ‘binnenlands product’ 
van de individuele Amerikaanse staten treffen, gevolgen hebben voor de bestedingen 
van gezinnen en overheden in deze Amerikaanse staten. Ze toont met andere woor-
den hoe de impact van economische schokken in de staten op de consumptie van 
gezinnen en overheden gedempt wordt. De cijfers voor de VS hebben betrekking op 
de periode 1963-1990: in die periode werd gemiddeld 75% van de schokken uitge-
vlakt. In de figuur is een onderscheid gemaakt tussen drie mechanismen:
 § Schokken in de economische productie in staten kunnen gedempt worden door-

dat het inkomen van de inwoners en de overheden voor een deel gebaseerd is op 
de opbrengst van kapitaal dat buiten de eigen staat geïnvesteerd is; in de VS is 
dat een belangrijk mechanisme, dat in de beschouwde periode 39% van de pro-
ductieschokken compenseerde: dat is het zwarte gedeelte van de balk in Figuur 2 
(technisch gesproken gaat het om de invloed van zogenaamde ‘factorinkomens’, 
waar voor de eenvoud ook de invloed van depreciatie van kapitaal aan toegevoegd 
is). Het gaat om een grensoverschrijdend ‘verzekeringsmechanisme’ dat werkt via 
private kapitaalmarkten.

 § Schokken in de economische productie kunnen gedempt worden doordat inwo-
ners en overheden minder sparen om hun bestedingen op peil te houden (of om-

Nettobelastingen
en transfers
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gekeerd, meer sparen tijdens een productieboom); het grijs gearceerde deel van de 
balk in Figuur 2 toont dat dit mechanisme zorgde voor 23% van de uitvlakking 
van bestedingen in de Amerikaanse staten. Grensoverschrijdende kredietmark-
ten, waarin internationaal gespaard en geleend kan worden zijn daarin belangrijk, 
en vormen een tweede grensoverschrijdend ‘verzekeringsmechanisme’.

 § In de VS zorgt de federale overheid zelf ook voor stabilisatie: het bestaande fede-
rale belastingstelsel en federale sociale programma’s hebben dat effect, en boven-
dien treedt Washington in zekere mate op als een herverzekeraar – en versterker 
– van de werkloosheidsystemen die de staten organiseren. De impact daarvan is 
op zichzelf niet heel belangrijk; het gaat op basis van de studie die in de figuur 
verwerkt is om 13% van de schokken, zie het gerasterde deel van de balk. Maar 
de complementariteit van de drie mechanismen is belangrijk; ik kom daar dade-
lijk op terug.

De organisatie van werkloosheidsverzekeringen is in de VS de verantwoordelijkheid 
van de staten; de VS verschillen daarin van andere federale staten, zoals Canada of 
Duitsland, die de werkloosheidsuitkeringen volledig op het centrale niveau organi-
seren. Maar in de VS worden de statelijke werkloosheidsverzekeringen wel onder-
steund met een federaal belastingkrediet dat werkgevers helpt om hun bijdragen 
voor de werkloosheidsstelsels aan de staten te betalen; de federale overheid koppelt 
daar ook een stroomlijning aan: de statelijke werkloosheidsverzekeringen moeten 
aan bepaalde minimale eisen beantwoorden. Bovendien zorgt Washington in tijden 
van erge crises voor een federaal verlengstuk, met bijkomende werkloosheidsuitke-
ringen die gedeeltelijk of helemaal gefinancierd worden door de federale begroting. 
Ook tijdens de voorbije crisis is dit systeem van extended benefits en emergency bene-
fits toegepast door de federale administratie. Overigens kunnen de werkloosheids-
kassen van de staten, onder voorwaarden en voor een zekere periode, ook geld lenen 
bij Washington wanneer ze in het rood staan.19

Let wel, het gaat hier over risicospreiding binnen de VS. De Amerikaanse werk-
loosheidsuitkeringen zijn veel minder genereus dan de werkloosheidsuitkeringen in 
landen als Denemarken, Zweden, Duitsland of België. Wanneer de Amerikaanse 
economie getroffen wordt door een werkgelegenheidsschok, dan is hun mogelijke 
rol als stabilisator van inkomens, zoals je die kan berekenen aan de hand van mi-
crosimulatie, op het niveau van de Amerikaanse economie veel beperkter dan in de 
meeste Europese landen (Italië is een uitzondering daarop; de stabiliserende impact 
van werkloosheidsuitkeringen is er nog beperkter dan in de VS).20 Deze vaststellin-
gen klinken tegenstrijdig, maar ze zijn niet tegenstrijdig. Wat Figuur 2 toont, is dat 
er binnen de VS de facto een risicospreiding bestaat tussen de staten voor idiosyncra-

(19) Dit gesofisticeerde systeem wordt uitgelegd in Vandenbroucke en Luigjes (2016).
(20) Zie Figuur 1 in Vandenbroucke en Luigjes (2016), gebaseerd op Dolls, Fuest en Peichl (2012).
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tische schokken die de staten treffen, die veel belangrijker is dan de risicospreiding 
tussen de lidstaten van de Europese Muntunie (EMU), en dat grensoverschrijdende 
transfers daarin ook een rol spelen. We maken een onderscheid tussen de periode 
voor de monetaire eenmaking en de periode daarna: Figuur 2 toont dat idiosyn-
cratische schokken in de landen die later de muntunie zouden vormen, tijdens de 
jaren tachtig en negentig vooral werden opgevangen door het spaarkanaal en inter-
nationale kredietmarkten, terwijl internationale kapitaalmarkten en internationale 
transfers haast geen rol speelden; schokken in deze groep landen werden voor de 
vorming van de muntunie slechts voor 45% gedempt (in vergelijking met 75% 
voor de Amerikaanse staten). Na de vorming van de muntunie verminderde ook de 
rol van sparen/ontsparen: schokken in de muntunie worden door de verschillende 
mechanismen samen nog maar voor 26% gedempt.

De analyse stopt hier niet. De auteurs aan wie ik de cijfers ontleen, illustreren dat 
grensoverschrijdende risicospreiding in de EMU niet alleen stelselmatig is afgeno-
men, maar ook dat internationale kredietmarkten in het bijzonder in gebreke blij-
ven bij diepe crisissen. Op een bepaald ogenblik werden de zuiderse Eurolanden 
helemaal afgesneden van internationale kredietmarkten. Het feit dat nationale over-
heden in de EMU moeten instaan voor de verzekering van hun eigen banken (in 
tegenstelling tot de VS, waar banken herverzekerd zijn op het niveau van de federale 
overheid) speelde daarin een grote rol: nationale banken en nationale overheden 
hielden elkaar in een ‘dodelijke omarming’ en het vertrouwen van internationale 
kredietmarkten sloeg zeer snel om. Daarbij mogen we niet vergeten dat sommige 
lidstaten in de goede economische tijden voor 2008 onvoldoende budgettaire ruim-
te hadden gecreëerd om de klassieke keynesiaanse stabilisatoren te laten werken in 
slechte tijden.

De conclusie is dat de muntunie een geheel van voorzieningen en mechanismen 
nodig heeft opdat schokken in de lidstaten voldoende gedempt zouden kunnen 
worden. Een geïntegreerde kapitaalmarkt, zoals in de VS, zou in principe een be-
langrijke rol kunnen spelen, maar is niet op korte termijn te realiseren. Het meest 
urgente is een bankenunie, die een einde moet stellen aan de ‘dodelijke omarming’. 
Daar wordt nu aan gewerkt, zij het niet zonder tegenstand. Een bankenunie volstaat 
echter niet: opdat internationale kredietmarkten hun rol ten volle zouden spelen  
– als ‘private verzekeraars’ – moeten de overheden onderling ook een verzekering 
afsluiten: een geloofwaardige vorm van publieke verzekering is een katalysator en 
garantie voor voldoende private verzekering.21

(21) Dit argument wordt onder meer gehanteerd door Allard et al. (2015, p. 239).
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 WAAROM WORDEN WERKLOOSHEIDSVERZEKERINGEN GECENTRALISEERD?

Alle muntunies – behalve de Eurozone – centraliseren de werkloosheidsverzekering; 
wanneer ze niet voor een regelrechte centralisatie kiezen (zoals in Canada of Duits-
land), zorgen ze voor omkadering en stroomlijning van de werkloosheidsstelsels, 
een mate van herverzekering, en centralisering wanneer de nood echt hoog is (zoals 
in de VS). Dit is rationeel, om twee bekende redenen. De eerste heb ik hoger al 
aangegeven: centralisering en/of herverzekering zorgt voor risicospreiding bij idio-
syncratische schokken. De tweede reden heeft te maken met wat economen ‘exter-
naliteiten’ noemen, en geldt ook wanneer economische schokken altijd symmetrisch 
zouden zijn. Nationale verzekeringssystemen veroorzaken een externaliteit: een land 
dat zichzelf goed verzekert, bewijst ook zijn buren een dienst. Het is zoals met een 
brandverzekering: je wenst dat je buurman een goede brandverzekering heeft, om-
dat je niet zou willen dat hij de schade aan jouw flat niet kan betalen wanneer een 
brand in zijn flat uitslaat naar jouw flat. Om die reden worden brandverzekeringen, 
net als autoverzekeringen, door overheden algemeen verplicht. Of neem vaccinatie, 
het archetypische voorbeeld van een externaliteit: wie zich vaccineert, beschermt 
niet alleen zichzelf tegen een besmettelijke ziekte, maar ook mensen met wie hij in 
contact komt. Daarom is het – louter vanuit een standpunt van efficiëntie – rati-
oneel dat overheden vaccinaties subsidiëren of zelfs algemeen verplichten (ook al 
gebeurt dat laatste in Nederland niet). In een muntunie is besmettingsgevaar groter 
dan in een louter gemeenschappelijke markt, of, om het met een beeld van Coen 
Teulings te zeggen, er is meer risico op uitslaande brand.22 Daarom is het rationeel dat 
de lidstaten van een muntunie onderworpen worden aan ‘minimale kwaliteitseisen’ 
met betrekking tot de stabilisatiecapaciteit van hun nationale bestel.

Preventieve ‘minimale kwaliteitseisen’ (te vergelijken met verplichte vaccinatie) hou-
den in dat lidstaten geen structurele tekorten mogen opbouwen, want dan verliezen 
ze hun bewegingsruimte om overheidstekorten te laten groeien bij een economische 
inzinking. Maar de kwaliteit van werkloosheidssystemen moet ook aan minimale 
eisen voldoen. Dekken ze alle werknemers of laten ze grote groepen onverzekerd zo-
als in Italië, wat uitlegt waarom de stabiliserende rol van werkloosheidsuitkeringen 
in Italië zo beperkt is?23 Zijn ze voldoende genereus om een stabiliserende impact 
te hebben, zonder inactiviteitsvallen te veroorzaken? Een en ander illustreert dat 
werkloosheidsuitkeringen de spreekwoordelijke neus van de kameel zijn: of ze een 
goede schokdemper zijn, zonder ongunstige neveneffecten, hangt ook samen met 
de kwaliteit van het activeringsbeleid, de hoogte van het netto-inkomen dat mensen 
kunnen verdienen aan de onderkant van de arbeidsmarkt … Het gaat eigenlijk om 
een cluster van principes waar werkloosheids- en werkgelegenheidsbeleid op een 
coherente manier moet aan beantwoorden.

(22) Teulings (2014, p. 34).
(23) Een vergelijking van de dekkingsgraad van werkloosheidsuitkeringen vindt men in Esser et al. (2013).
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Vaccinatie wordt gesubsidieerd, zowel in landen waar ze verplicht is als in landen 
waar ze niet verplicht is, en dat is ook niet toevallig: het is een bekend gegeven uit de 
economische theorie dat je goederen of diensten met positieve externaliteiten moet 
subsidiëren om hun verbruik op een optimaal niveau te brengen. Nationale werk-
loosheidsstelsels subsidiëren is in de EU niet aan de orde; maar het zou wel rationeel 
zijn een herverzekering te koppelen aan minimale kwaliteitseisen, zodat lidstaten de 
kost ervan ook in zeer moeilijke omstandigheden kunnen betalen. Dat de EU een 
federale begroting zal ontwikkelen zoals in de VS of Canada is een illusie; maar met 
een relatief kleine verzekeringspremie kan je in dit domein hetzelfde nuttige effect 
bereiken als met een omvangrijke begroting.

Hoe zou een interstatelijke verzekering in de EMU eruitzien? Tijdens de voorbije 
jaren zijn verschillende voorstellen gepubliceerd, al dan niet gekoppeld aan de nati-
onale werkloosheidsstelsels.24 Deze voorstellen komen er veelal op neer dat de lidsta-
ten bijdragen betalen aan een fonds, dat geld uitkeert aan overheden van lidstaten 
die getroffen worden door negatieve schokken. In bepaalde varianten gaat het louter 
om een verzekering tegen zogenaamde ‘asymmetrische schokken’, en kan het fonds 
zelf nooit een tekort maken. Als alle landen getroffen worden door een crisis, zul-
len landen die het minst getroffen zijn in dergelijk schema, bijdragen betalen voor 
landen die het meest getroffen zijn. Andere auteurs beschouwen dat als problema-
tisch omdat men solidariteit vraagt van landen die zelf ook een effect voelen van de 
crisis, wat politiek moeilijk is en economisch niet zinvol. Zij voorzien daarom de 
mogelijkheid dat een stabilisatiefonds tijdelijk schulden opbouwt, zodat het kan 
bijdragen aan stabilisatie bij schokken die de hele eurozone op symmetrische wijze 
treffen. Bepaalde auteurs stellen mechanismen voor die verhinderen dat er een her-
verdeling tot stand kan komen, dat wil zeggen de rekening die landen aanhouden bij 
dit fonds moet na een tijd aangezuiverd worden. Sommige voorstellen koppelen de 
interstatelijke transfers aan de evolutie van de werkloosheid in de lidstaten, en voor-
zien een herverzekering, via begrotingstransfers, van de nationale werkloosheidssys-
temen. Andere voorstellen gaan nog verder in deze koppeling aan werkloosheid: ze 
pleiten voor een rechtstreekse Europese interventie in de werkloosheidsuitkeringen 
die individuele burgers krijgen. Zelf ben ik betrokken in een grootschalig onderzoek 
hierover, onder leiding van het Centre for European Policy Studies (CEPS), dat bin-
nenkort opgeleverd wordt aan de Europese Commissie. Het is te vroeg om me uit te 
spreken over de vraag of en hoe een interstatelijke verzekering gekoppeld moet wor-
den aan nationale werkloosheidsuitkeringen, en wat dan de beste benadering is. Wel 
is duidelijk dat de complexiteit van een rechtstreekse interventie in nationale werk-
loosheidssystemen niet onderschat mag worden. Het meest aangewezen lijkt een 

(24) Bablevy et al. (2015) en Oksanen (2016) bespreken de rationale van een Europees verzekeringsschema, 
verschillende mogelijke voorstellen, en bieden ook een uitgebreide bibliografie. Een historiek van het debat over 
een Europese werkloosheidsverzekering en bibliografie vindt men ook in Strauss (2016).
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model dat de nationale werkloosheidssystemen herverzekert via begrotingstransfers, 
dat permanente transfers ten voordele van bepaalde lidstaten uitsluit en een structu-
rele herverdeling van middelen tussen de landen (eerder dan een loutere verzekering 
waar iedereen baat bij heeft) vermijdt. Eerder dan in te gaan op technische details 
wil ik het hebben over de rationale voor dergelijke herverzekering en de afruil tussen 
solidariteit en soevereiniteit – of beter, formele soevereiniteit – die hierbij ontstaat.

De rationale is een zaak van gezond boerenverstand: voorkomen is beter dan ge-
nezen. Het is niet zo dat we vandaag geen solidariteit organiseren in de muntunie. 
Maar in de mate dat er tijdens de voorbije jaren solidariteit tot stand kwam, was ze 
het resultaat van moeizame onderhandelingen tussen regeringsleiders; solidariteit zat 
niet als een ex ante automatisme ingebakken in het Europese systeem, ze kwam ex 
post tot stand. Dit heeft twee nadelen. In gelaagde politieke instellingen waar groe-
pen tegenover elkaar staan, is het ex post organiseren van solidariteit snel conflictueus 
en polariserend. Bovendien is ex post solidariteit duurder dan ex ante solidariteit als 
ex ante solidariteit kan verhinderen dat de schade oploopt. Bij economische cycli 
is dat het geval: vermits economische slingerbewegingen aangevuurd worden door 
verwachtingen, is de verwachting dat een schokdemper zijn werk zal doen op zich-
zelf al een recept om zware schokken te voorkomen.25 Dat is ook de reden waarom 
‘private verzekeringsmechanismen’ via internationale kredietmarkten en ‘publieke 
verzekeringsmechanismen’ via begrotingstransfers complementair zijn, zoals we ho-
ger aanstipten: internationale kredietmarkten zullen meer vertrouwen hebben in 
het verloop van een crisis wanneer ze weten dat een publieke verzekering de ergste 
schokken helpt dempten.

 EEN PUZZEL VAN SOLIDARITEIT EN SOEVEREINITEIT

U zal nu ongetwijfeld opwerpen dat dit allemaal rationeel mag zijn, maar in de 
praktijk hopeloze political fiction blijft. Er heerst een diep onderling wantrouwen, 
weerstand tegen het delen van middelen op het Europese niveau en grote vrees voor 
moral hazard (de vrees dat lidstaten hangmatten eerder dan adequate werkloosheids-
verzekeringen door de EU zullen laten subsidiëren). We staan inderdaad voor een 
paradox: de VS consolideren zwakke solidariteitsmechanismen in de staten met soli-
dariteitsmechanismen op het federale niveau, en zijn zo een consequente muntunie. 
De EU lukt er niet in om bestaande sterke solidariteitsmechanismen binnen de 
lidstaten te ondersteunen met ex ante solidariteit op het Europese niveau.

Eerder dan daarover een klaagzang te houden, moeten we ons afvragen wat de ob-
stakels zijn, en wat dus de agenda is voor het politieke debat en voor relevant on-

(25) Dit argument is gelijkaardig als het argument dat De Grauwe en anderen hebben gebruikt om te pleiten 
voor collectieve actie met betrekking tot schuldtitels van EMU-landen, bv. via euro-obligaties.
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derzoek. Politiek gaat het om een moeilijke puzzel: in eender welk schema dat grotere 
stabiliteit in de muntunie beoogt, in ieders voordeel, is het zaak om ‘gelijk over te 
steken’ in het delen van soevereiniteit en het delen van risico’s; maar hoe doe je dat 
als je elkaar niet vertrouwt? Ik leg de verschillende puzzelstukjes van dit klassieke 
‘gevangenendilemma’ daarom nog eens op een rij.

Een solidair verzekeringsmechanisme voor schokken van tijdelijke aard biedt 
geen oplossing voor een mogelijke structurele scheefgroei tussen de lidstaten. Het 
blijft dus nodig om de structurele begrotingspositie van de lidstaten te bewaken, 
net als hun kostencompetitiviteit. Los van de vraag hoe best opgetreden wordt bij 
structurele divergenties (het antwoord is: symmetrisch, met een spreiding van de 
aanpassingslast26), weten we dat effectief optreden een inperking van de nationale 
soevereiniteit veronderstelt. Nu kan een solidair verzekeringsstelsel tegen cyclische 
schokken wel bijdragen tot de politieke aanvaardbaarheid van relatief strakke regels 
met betrekking tot competitiviteit en structurele begrotingsposities; de laatste kun-
nen ook transparanter worden wanneer de nood aan ‘flexibiliteit’ in de regels wordt 
opgevangen via een verzekeringsschema.

Solidariteit betekent dat we indringen op elkaars sociale terrein, om twee redenen. 
Een herverzekering van nationale schokdempers is des te effectiever wanneer de na-
tionale schokdempers zelf goed functioneren. Het is logisch om minimumeisen met 
betrekking tot de stabiliserende kwaliteit van nationale werkloosheidsuitkeringen en 
herverzekering aan elkaar te koppelen. Dit gaat om de kwaliteit van sociale rechten 
zoals die klassiek begrepen worden door vakbonden en sociale bewegingen, en dat 
kan gezien worden als een positieve sociale agenda voor de EU; maar we komen wel 
op het gevoelige terrein van de sociale zekerheid. De tweede reden waarom solida-
riteit onvermijdelijk ‘indringend’ is, is de volgende: herverzekering – zoals eender 
welk verzekeringsmechanisme – leidt tot een risico van moral hazard. Moral hazard 
betekent dat diegene die verzekerd wordt, zijn gedrag aanpast, minder risicoschuw 
wordt en de te compenseren risico’s dus groter maakt.

Moral hazard is onvermijdelijk: wie geen enkel risico op moral hazard wenst, kan 
geen verzekeringssysteem organiseren. Het risico op moral hazard kan aanzienlijk 
ingeperkt worden door financiële mechanismen. Een Europese herverzekering kan 
gebaseerd worden op de mate waarin werkloosheid in landen afwijkt van het eigen 
nationale profiel uit het verleden, zodat structurele niveauverschillen tussen landen 
geen rol spelen. De ‘drempel’ die overschreden moet worden vooraleer het fonds geld 
uitkeert, kan streng gedefinieerd worden, zodat het fonds alleen bij ernstige schok-
ken tussenkomt. Het fonds kan een recuperatiesysteem voorzien waardoor transfers 

(26) Dat betekent, bijvoorbeeld, dat bij uiteenlopende competitiviteit ook de landen die grote overschotten 
hebben op hun lopende rekening, actie moeten ondernemen.
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ten voordele van een lidstaat na een te bepalen tijd moeten stoppen en uiteindelijk 
terugbetaald worden … Hoe stringenter dergelijke bepalingen zijn, hoe zwakker 
het verzekeringsmechanisme, maar ze kunnen noodzakelijk zijn voor het politie-
ke draagvlak. Moral hazard kan echter ook verminderd worden door minimum- 
eisen met betrekking tot de kwaliteit van het activerings- en werkgelegenheidsbeleid 
in de lidstaten; als deze minimumeisen effectief impact hebben op het nationale 
beleid, dan ontstaat er meer ruimte voor een krachtig verzekeringsmechanisme.

Europa is een unie van welvaartsstaten, die niet de roeping heeft een federale wel-
vaartsstaat te worden. Maar we komen uit bij een spanning die bekend is in federale 
welvaartsstaten, waar verantwoordelijkheden voor werkloosheid, bijstand en werkge-
legenheidsbeleid zich op verschillende bestuursniveaus situeren: als de centrale over-
heid verantwoordelijk is voor werkloosheidsuitkeringen terwijl deelstaten, provincies, 
regio’s of gemeenten verantwoordelijk zijn voor activering, ontstaat er een institutio-
neel risico op moral hazard. Niet alleen de VS, maar ook Canada, Duitsland, België, 
Oostenrijk, Zwitserland … vormen interessante laboratoria in dit opzicht. Een gede-
tailleerde studie leert dat institutionele moral hazard in al deze landen, expliciet of im-
pliciet, een aandachtspunt is van politiek en beleid, en dat een gamma van oplossingen 
bestaat: minimumeisen, min of meer complexe financieringsmodellen, rechtstreekse 
controle via coördinatiemechanismen ….27 Sinds het lanceren van de Europese Werk-
gelegenheidsstrategie in 1997 is ‘coördinatie’ een bekend terrein in de Unie, en de 
Jeugdgarantie van 2014, die aansluit bij de traditie van de Werkgelegenheidsstrategie, 
zou je kunnen beschouwen als een Europese ‘kwaliteitsborging’ inzake activering. Deze 
mechanismen zijn te soft om als waarborg te kunnen gelden voor een Europese herver-
zekering van nationale werkloosheidssystemen. Maar een Europese herverzekering kan 
ook de trigger zijn om ze ambitieuzer en strakker te maken, vanuit een klassieke ‘voor 
wat hoort wat’ redenering. Daar komen bindende afspraken aan te pas, maar binden-
de afspraken kunnen ruimte laten voor veel diversiteit in de uitwerking: de essentie 
is dat afgesproken richtlijnen gerealiseerd worden, niet dat ze gedetailleerd zijn. Het 
Europese sociale model mag geen eenheidsworst zijn, maar over bepaalde ingrediënten 
moeten wel heldere afspraken bestaan.

 EEN BASISCONSENSUS OVER HET SOCIALE MODEL IS NOODZAKELIJK

Mijn betoog in de vorige sectie illustreert een bredere vaststelling. Terwijl de zoektocht 
naar een heldere omschrijving van ‘het Europese sociale model’ tien jaar geleden nog 
kon afgedaan worden als een nuttige maar niet echt noodzakelijke oefening, is dit van-
daag een existentiële kwestie geworden voor de Unie. De nood om een basisconsensus  

(27) Vandenbroucke en Luigjes (2016) vergelijken acht landen waarin verschillende bestuursniveaus verantwoor-
delijk zijn voor werkloosheidsuitkeringen, sociale bijstand en activering van werklozen en bijstandsgerechtigden.
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te ontwikkelen over het sociale model, geldt niet alleen voor de leden van de muntunie, 
maar ik concentreer me hier op de specifieke argumenten voor de muntunie.28

Economische handboeken leggen de voordelen en de nadelen van de monetaire 
eenmaking uit in termen van trade-offs (een trade-off is een afruil tussen twee eigen-
schappen: heb je meer van het ene, dan volstaat minder van het andere). Leden van 
een muntunie worden geconfronteerd met een trade-off tussen symmetrie en flexi-
biliteit. Symmetrie verwijst naar gelijklopende evoluties in output, lonen en prijzen. 
Flexibiliteit heeft betrekking op loonflexibiliteit en interregionale en internationale 
arbeidsmobiliteit: die bepalen bij een zogenaamde ‘asymmetrische schok’ het interne 
bijsturingsvermogen van een land. Minder symmetrie maakt meer flexibiliteit nood-
zakelijk: hoe minder symmetrie er is tussen landen van een muntunie, hoe groter het 
vereiste binnenlandse aanpassingsvermogen moet zijn om het voordeel van de mo-
netaire unie te behouden. Er is ook een tweede trade-off, waarover we het al hadden 
in de vorige sectie: als asymmetrische schokken kunnen opgevangen worden door 
financiële transfers tussen de lidstaten, dan is de flexibiliteit die ervoor nodig is be-
perkt. Landen die een duurzame muntunie willen vormen, moeten overeenkomen 
wat symmetrie betekent, en welke rol flexibiliteit, mobiliteit en begrotingstransfers 
spelen in het stabiliseren van de muntunie. Keuzes inzake symmetrie, flexibiliteit, 
mobiliteit en financiële transfers zijn sociaal niet neutraal. De trade-offs die een 
muntunie met zich meebrengt, dwingen de lidstaten tot een consensus over de grote 
principes van het sociale bestel waarop deze muntunie steunt.

Neem symmetrie inzake de ontwikkeling van loonkosten. Die is nodig in een munt- 
unie, maar we hebben geleerd dat ze niet vanzelf tot stand komt: blootstelling aan 
marktwerking zorgt er niet vanzelf voor. Er is een ‘zichtbare hand’ nodig die symme-
trie nastreeft met betrekking tot loonstijgingen. Men moet het dus eens worden over 
een richtsnoer dat iedereen in de pas laat lopen: een voorbeeld van zo’n richtsnoer is 
een ‘gouden regel’ die nationale loonsverhogingen koppelt aan nationale productivi-
teitsverhogingen. Dit impliceert een uitspraak over een cruciaal verdelingsvraagstuk 
– tussen arbeid en kapitaal – in het sociale bestel van de lidstaten. Bovendien hebben 
lidstaten arbeidsmarktinstellingen nodig die loonsverhogingen kunnen coördine-
ren: de zichtbare hand moet doeltreffend zijn.29

(28) Argumenten die betrekking hebben op de EU28 vindt men in Vandenbroucke (2015), samen met een 
meer omstandige beschrijving van de idee van een ‘Europese Sociale Unie’.
(29) De stelling dat een zichtbare hand nodig is, betekent op zichzelf geen breuk met het huidige beleid. De 
‘six-pack’-wetgeving en de procedure om macro-economische onevenwichten op te sporen en te corrigeren, zijn 
uitdrukkelijk bedoeld om de zichtbare hand van de Europese beleidsmakers te versterken. Maar het huidige 
beleid heeft een eenzijdige nadruk gelegd op bijsturing in lidstaten met deficieten op de lopende rekening. Het 
liet lidstaten met surplussen ongemoeid. Symmetrie moet dus georganiseerd worden op basis van een richtsnoer 
dat iedereen in de pas laat lopen; een voorbeeld van zo’n richtsnoer is een ‘gouden regel’ die nationale loonsver-
hogingen koppelt aan nationale productiviteitsverhogingen (Vandenbroucke, 2015).
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Flexibiliteit is een containerbegrip. Minder gereguleerde arbeidsmarkten, tijdelijke 
schokdempers als Kurzarbeit (arbeidsduurvermindering) in Duitsland, een hoog-
opgeleid en polyvalent arbeidsaanbod – het zijn allemaal verschillende wegen naar 
arbeidsmarktflexibiliteit. Een ‘hoogwaardige weg’ naar arbeidsmarktflexibiliteit, die 
inzet op beroepsvaardigheden en verbetering in de arbeidsorganisatie, staat tegenover 
een ‘laagwaardige weg’, die alleen maar op arbeidsmarktderegulering berust. Keuzes 
die landen daarin maken, hebben invloed op keuzes in andere landen. Bovendien 
scoren niet alle systemen van arbeidsmarktregulering even goed voor de combina-
tie van flexibiliteit, coördinatie in het loonoverleg, en stabiliteit (dat een grote groep 
werkenden niet goed verzekerd is, schaadt misschien niet de flexibiliteit, maar is niet 
goed vanuit het oogpunt stabiliteit). Daarom is de werking van arbeidsmarkten een 
gemeenschappelijke zorg in een monetaire unie. Dat betekent niet dat de EU haar 
lidstaten in detail moet adviseren over de organisatie van hun arbeidsmarkt. Maar er 
is een grens aan de sociale diversiteit waaraan een monetaire unie zich kan aanpassen, 
niet met betrekking tot de details van de arbeidsorganisatie, maar met betrekking 
tot fundamentele kenmerken.30 De muntunie heeft een sociale basisconsensus nodig.

 EEN EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

Zijn er perspectieven om aan een dergelijke consensus te werken? Op 8 maart 2016 
heeft de Europese Commissie een brede raadpleging gestart en een eerste voorlopige 
omschrijving gepresenteerd van wat de ‘Europese pijler van sociale rechten’ moet 
worden. Dit initiatief maakt deel uit van de werkzaamheden van de Commissie ‘voor 
een diepere en billijkere muntunie’, in opvolging van het Verslag van de Vijf Voorzit-
ters van de Europese instellingen over de Voltooiing van de Muntunie.31 Het initiatief is 
gericht op de eurozone, maar andere lidstaten kunnen instappen als zij dat willen. 
De terminologie ‘rechten’ is enigszins verwarrend, omdat het in essentie gaat om 
benchmarking, zoals de Commissie zelf aangeeft: ‘De voorgestelde beginselen komen 
niet in de plaats van bestaande rechten, maar kunnen een oplossing aanreiken om de 
prestaties van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten te beoordelen en 
deze in de toekomst beter op elkaar af te stemmen en aldus te verbeteren. (…) Eens 
de pijler tot stand zal zijn gekomen, zou deze het referentiekader moeten worden om 
de prestaties op het vlak van werkgelegenheid en de sociale prestaties van de deel-
nemende lidstaten te monitoren, hervormingen op nationaal niveau te stimuleren 
en, meer in het bijzonder, als kompas te dienen voor hernieuwde convergentie in de 
eurozone.’ De beleidsgebieden zijn in drie hoofdthema’s gegroepeerd: gelijke kansen 
en toegang tot de arbeidsmarkt; billijke arbeidsvoorwaarden; adequate en duurzame 
sociale bescherming en toegang tot essentiële diensten van hoge kwaliteit.

(30) Een gelijkaardige redenering kan worden ontwikkeld voor de pensioensystemen en de budgettaire houd-
baarheid op lange termijn van de lidstaten.
(31) Zie Europese Commissie (2015).
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Dit initiatief van de Commissie beantwoordt potentieel aan de behoefte die ik ge-
schetst heb. Een breed debat over een dergelijke ‘pijler van sociale rechten’ kan bij-
dragen tot de noodzakelijke basisconsensus. Tegelijkertijd is het een initiatief met 
een hoog risicogehalte. Indien het ervaren wordt als een heruitgave van bestaande 
Europese coördinatiestrategieën, zoals de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de 
Open Coördinatie voor sociale bescherming en insluiting, dan zal het geen nieuw 
momentum creëren; het heersende scepticisme over de sociale betekenis van de Unie 
zal er dan alleen door versterkt worden. Opdat dit initiatief impact zou hebben, lij-
ken drie voorwaarden belangrijk. Ten eerste moet een pijler van sociale rechten uit-
eindelijk voorwerp uitmaken van overleg tussen politieke leiders en sociale partners 
op het hoogste niveau. Zoals de EU zich voorzien heeft van een fiscal compact (be-
grotingspact), zou er ook een ‘sociaal pact’ moeten afgesproken worden. Ten tweede 
lijkt het me aangewezen een onderscheid te maken tussen domeinen waarin op basis 
van bestaande Europese bevoegdheden effectieve rechten, in de juridische betekenis 
van het woord, tot stand kunnen komen (zoals arbeidsvoorwaarden) en domeinen 
waar de Unie over minder bevoegdheden beschikt. In domeinen waar de Unie wet-
gevend kan optreden, mag het wetgevende initiatief niet in verdrukking geraken; in 
domeinen waar dat minder evident is, kan wel een indringende benchmarking van 
instrumenten en resultaten georganiseerd worden, die verder gaat dan wat nu be-
staat in de diverse coördinatieprocessen.32 Ten derde denk ik dat dit initiatief op een 
bepaald ogenblik uitdrukkelijk gekoppeld moet worden aan ‘hardere’ initiatieven 
zoals de voorbereiding van een Europees stabilisatie-instrument; daardoor zouden 
de politieke betekenis én gevoeligheid ervan veel groter worden.

 WEDERKERIGHEID EN GRENSOVERSCHRIJDENDE MOBILITEIT

Mijn pleidooi is gebaseerd op wederkerigheid: een solidaire verzekering van risico’s 
met strenge eisen waar de verzekerden aan moeten voldoen. Een Europese toepas-
sing van ‘voor wat hoort wat’ op het niveau van de lidstaten, zo u wil. ‘Wederke-
righeid’ is echter een iets rijker begrip. Samuel Bowles definieert ‘sterke wederke-
righeid’ als de bereidheid om samen te werken en te delen met andere mensen die 
dezelfde ingesteldheid hebben, zelfs al levert dit geen individueel nettovoordeel op.33 
Wederkerigheid gaat verder dan het ‘verlichte eigenbelang’, maar is wel ‘voorwaar-
delijk’. Wederkerigheid, zo opgevat, is het cement van de bescherming die nationale 
welvaartsstaten bieden. Het komt erop neer het ‘voor wat hoort wat’-principe in de 
juiste dosis toe te passen: ‘voor wat hoort wat’ kan verworden tot een hardvochtig 
mantra, zonder oog voor het feit dat mensen ook recht hebben op mededogen. 
Een overdosis kan ook leiden tot een allesoverheersend wantrouwen, waarbij een 

(32) De uitdagingen inzake vergelijkende beleidsanalyse die hiermee samenhangen, bespreek ik in Vanden- 
broucke (2016).
(33) Bowles (2012).
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obsessie voor moral hazard die ons blind maakt voor de voordelen van onderlinge 
verzekeringen. Zoals wederkerigheid het cement is van welvaartsstaten, moet het 
nut van wederkerigheid ons, in de gepaste dosis, inspireren voor de EU. Zo zouden 
we het wederkerigheidsprincipe ook moeten toepassen op de lopende debatten over 
grensoverschrijdend verkeer. Ik illustreer dit kort.

De EU is gebouwd op een principe van niet-discriminatie tussen Europese burgers: 
het sociale beleid mag een Pool in Nederland niet anders behandelen dan een Ne-
derlander in Nederland. Dat betekent niet dat een Europese burger in Nederland 
zonder bestaansmiddelen mag aankomen en dan meteen recht heeft op sociale bij-
stand: Europa legt dat soort onmiddellijke en onvoorwaardelijke generositeit niet 
op, in tegenstelling tot wat mensen denken. Maar een Pool die in Nederland werkt, 
bouwt dezelfde sociale rechten op als een Nederlander die in Nederland werkt: hij 
wordt opgenomen in de solidariteit die Nederland organiseert. Dat maakt grens-
overschrijdende mobiliteit mogelijk. Het concretiseert een idee van Europees bur-
gerschap. Maar het rechtvaardigt ook dat voor de Pool die in Nederland werkt, de-
zelfde sociale bijdragen worden betaald als voor de Nederlander. Het rechtvaardigt 
dat we op Nederlands grondgebied geen concurrentie toelaten tussen het Poolse 
socialezekerheidssysteem (dat goedkoper is) en het Nederlandse.

Dat is nochtans precies wat er gebeurt bij ‘detachering’. Die techniek laat toe dat de 
Pool onderworpen blijft aan de Poolse sociale zekerheid. Detachering is een uitzonde-
ring op een grondprincipe van de EU. Ter wille van korte opdrachten in het buiten-
land is zo’n uitzondering nodig, maar ze is te breed en slecht gecontroleerd. Er ontstaat 
oneerlijke concurrentie omdat essentiële loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden in 
het gastland, geschonden worden. Daarom vragen een aantal lidstaten, zoals België en 
Nederland, dat de Unie die detachering onder controle brengt. Deze discussie loopt 
moeizaam. Een initiatief dat Commissaris Thyssen in maart 2016 genomen heeft, 
is intussen door een grote groep van nieuwe lidstaten (en Denemarken) afgewezen.

David Cameron wil Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk als werknemer aan 
de slag zijn en géén gebruik maken van detachering, kunnen uitsluiten van specifie-
ke Britse sociale voordelen. Hij wil dus een afwijking van het niet-discriminatieprin-
cipe. Dit heeft alles te maken met de grote inspanning die de Britse overheid doet 
om de koopkracht te ondersteunen van mensen die werken aan een laag loon, boven 
op het loon dat de werkgevers betalen. De redenering van Cameron is dat dit Britse 
systeem mensen aantrekt vanuit heel Europa, op kosten van de Britse belastingbe-
taler. Figuur A1 in de bijlage illustreert dat de inspanning van de Britse overheid 
inderdaad groot is, maar tegelijkertijd blijkt dat het netto-inkomen van mensen die 
met een minimumloon werken, in Groot-Brittannië niet hoger ligt dan in andere 
landen; ook andere landen doen een vergelijkbare inspanning op basis van publieke 
middelen, boven op wat werkgevers doen. In deze zin is het feitelijke argument van 
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Cameron niet helemaal overtuigend. De Brexit-discussie illustreert vooral hoe sterk 
de idee dat de Britten hiermee te genereus zijn voor Europese migranten, kan wegen 
in het debat. Zoals ik hoger zegde, is de invloed van Europeanisering op het poli-
tieke draagvlak voor herverdeling in welvaartsstaten geen kwestie van natuurwetten; 
opvattingen spelen een cruciale rol en bepalen mee het draagvlak. David Cameron 
heeft nu verkregen dat Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk werken, even- 
tueel gedurende vier jaar van dit voordelige systeem uitgesloten kunnen worden. De 
voorwaarden die afgesproken zijn met Cameron, zijn streng, en de speelruimte die 
de Britten krijgen, is duidelijk afgebakend. Maar het gaat wel om een fundamentele 
afwijking van gangbare Europese principes. De discussie over de kinderbijslag is 
genuanceerder.34

Het debat over deze kwesties wordt in toenemende mate gevoerd op basis van korte- 
termijnoverwegingen, zonder principieel kompas. Lidstaten zoals Polen willen dat 
er zo weinig mogelijk beperkingen zijn op detachering (want dat komt Polen econo-
misch goed uit), en tegelijkertijd willen zij het grondprincipe, waar detachering de 
uitzondering op vormt, zo min mogelijk laten aantasten (want dat betekent sociale 
achteruitgang voor Polen). Zij eten dus graag uit twee principieel strijdige ruiven. 
De Nederlandse regering klaagt terecht over misbruik van detachering naar Neder-
land van werknemers uit Oost- en Centraal-Europa, omdat dit het Nederlandse 
sociale bestel ondermijnt. Tegelijkertijd heeft Premier Rutte gezegd dat er veel goeds 
zat in de eisen van David Cameron. De Nederlandse positie komt erop neer dat men 
zelf graag van twee walletjes zou eten: Polen die hier werken, moeten bijdragen be-
talen voor het Nederlandse sociale bestel; maar dezelfde Polen moeten niet denken 
dat ze zomaar alle sociale voordelen kunnen krijgen die Nederlandse werknemers 
krijgen … Dat schendt niet alleen een elementair principe van wederkerigheid, het 
maakt het moeilijker om een verstandig compromis te vinden met de Oost- en Cen-
traal-Europese regeringen over de detacheringskwestie.35  Eigenlijk zouden de Ne-
derlanders aan de Polen moeten zeggen: ‘Wij zullen Polen die in Nederland werken 
op geen enkele manier discrimineren, maar, begrijp dat wij de financiële basis van 
dit genereuze sociale bestel niet willen laten ondermijnen door een ongebreidelde 
toepassing van detachering.’

(34) Moet de Belgische kinderbijslag voor kinderen van Poolse werknemers lager zijn wanneer de kinderen in 
Polen verblijven, omdat eenzelfde levensstandaard minder geld vergt in Polen dan in België? Als dit debat strikt 
beperkt kan blijven tot kinderbijslag (en niet uitgebreid wordt naar pensioenen, bijvoorbeeld), dan gaat het 
om een secundaire kwestie. Er zijn pragmatische argumenten om niet te kiezen voor een gecompliceerd bestel 
waarbij de bijslag niet alleen afhankelijk wordt van het Europese land waar kinderen verblijven, maar ook voort-
durend aangepast moet worden volgens een ritme dat verschilt voor elk van de 28 Europese lidstaten (in Polen 
evolueert de levensstandaard snel, en die evolutie verschilt ook van land tot land).
Behalve de pragmatiek, is het ook de vraag hoe wij graag met een land als Polen in debat gaan. Zelfs secundaire 
kwesties zijn dan belangrijk.
(35) De houding van de Nederlandse regering is inconsistent, tenzij men natuurlijk helemaal geen mobiliteit wenst.
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Als dergelijke wederkerigheid het principiële uitgangspunt zou zijn, dan maken we 
uiteindelijk, voor Polen zowel als Nederlanders, een betere deal. Als zowel detache-
ring als afwijkingen op het non-discriminatieprincipe om zich heen zouden grijpen, 
dan evolueren we op termijn voor heel Europa naar een lager niveau van sociale be-
scherming. Het principiële kompas van wederkerigheid is dus belangrijk, vanwege 
de resultaten die het op termijn produceert.

 EEN EUROPESE SOCIALE UNIE

De grondleggers van het Europese project waren ervan overtuigd dat economische 
integratie op zich zou bijdragen tot de ontwikkeling van rijke nationale welvaarts-
staten. De zorg voor het sociale beleid kon je volgens hen met een gerust gemoed 
grotendeels aan het nationale niveau overlaten. De geschiedenis heeft hen geen on-
gelijk gegeven, ten minste tot halverwege de jaren 2000. Maar de crisis dwingt ons 
om opnieuw na te denken over de volgende vraag: hoe kan de EU een succesvolle 
unie van bloeiende welvaartsstaten zijn? Mijn pleidooi is niet dat de EU zelf een 
welvaartsstaat zou worden. Maar een herstel van een soeverein sociaal beleid in de 
lidstaten terwijl de EU zich alleen nog beperkt tot een economisch en monetair 
beleid, is geen optie, tenzij we illusies willen onderhouden. We hebben een coherent 
concept van een Europese Sociale Unie nodig.

Ik gebruik de uitdrukking ‘sociale unie’ weloverwogen om drie redenen. In de eerste 
plaats nodigt dit ons uit een helder concept voor te stellen in tegenstelling tot het 
veeleer vage begrip van ‘een sociaal Europa’, dat vaak opduikt in discussies over de 
EU. Ten tweede geeft het ook een signaal dat we verder moeten kijken dan de gebrui-
kelijke oproep om ‘een sociale dimensie’ aan de EU toe te voegen. Beweren dat de 
EU vandaag geen sociale dimensie heeft, houdt immers geen steek. De coördinatie 
van socialezekerheidsrechten voor mobiele werknemers, normen voor gezondheid 
en veiligheid op de werkplaats, sommige richtlijnen over de rechten van werknemers 
… ze dragen allemaal bij tot een niet-onbeduidend sociaal acquis, het resultaat van 
vijftig jaar kleine stapjes vooruit. De EU ontwikkelde ook een solide wettelijke basis 
om discriminatie tussen EU-burgers te bestrijden. Een pleidooi voor een Europese 
Sociale Unie ontkent dat positieve acquis niet. Hoewel de volgende stappen die we 
moeten zetten, erop voortbouwen, beantwoorden ze wel aan een nieuwe uitdaging. 
We moeten het nieuwe van die uitdaging begrijpen: ze behelst meer dan alleen maar 
het toevoegen van ‘een sociale dimensie’. Ten derde is de klemtoon op een Sociale 
Unie geen toeval. Een Europese Sociale Unie is geen Europese Welvaartsstaat: het 
is een Unie van nationale Welvaartsstaten, met onderling verschillende historische 
erfenissen en instellingen. Een unie van nationale welvaartsstaten creëert meer tast-
bare solidariteit tussen die welvaartsstaten als collectieve entiteiten, op basis van we-
derkerigheid. Maar haar doelstelling is niet om een interpersoonlijke herverdeling te 
organiseren tussen individuele Europese burgers over nationale grenzen heen. Ook 
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zou een unie van welvaartsstaten subsidiariteit als een fundamenteel organisatorisch 
principe blijven toepassen.36 Convergentie is niet hetzelfde als harmonisatie.

De kernidee kan als volgt worden samengevat: een Sociale Unie zou nationale wel-
vaartsstaten ondersteunen op een systemisch niveau in sommige van hun belangrijkste 
functies en de ontwikkeling van de nationale welvaartsstaten oriënteren – via algeme-
ne sociale normen en doelstellingen, terwijl ze de uitwerking en de instrumenten 
van het sociaal beleid aan de lidstaten overlaat – op basis van een operationele defini-
tie van ‘het Europese sociale model’. Met andere woorden, Europese landen zouden 
samenwerken in een unie met een expliciet sociaal doel – vandaar de uitdrukking 
‘Europese Sociale Unie’.

Ik heb de klemtoon gelegd op de nood aan stabilisatie, maar ik had ook andere voor-
beelden kunnen geven van functies van welvaartsstaten die ondersteund moeten 
worden door een Sociale Unie. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van Europese 
spelregels voor de belastingen op vennootschappen, zodat regeringen een evenwich-
tig fiscaal bestel kunnen handhaven.

Politiek gaat het om een moeilijke puzzel: het zou in ieders voordeel zijn dat we 
‘gelijk oversteken’ in het delen van soevereiniteit en het delen van risico’s; maar hoe 
doe je dat als je elkaar niet vertrouwt en denkt dat je steeds meer greep op je eigen 
nationale situatie verliest? Dat laatste vormt de kern van het debat: de EU is syno-
niem geworden met verlies aan invloed, verlies aan ‘greep op de situatie’. Als we niet 
bereid zijn risico’s en soevereiniteit te delen, zullen we steeds meer ‘greep op onze 
eigen situatie’ verliezen. Risico’s en soevereiniteit moeten gedeeld worden om effec-
tief beleidsvermogen te heroveren. De inzet is dat nationale beleidsmakers zo sterker 
worden, eerder dan zwakker.

 ENVOI

Ik had het tijdens deze lezing vaak over de VS. De VS vormen een interessant ver-
gelijkingspunt dat ons doet nadenken over gebreken in de architectuur van de EU. 
Maar ik beschouw de VS nochtans niet als ‘na te volgen voorbeeld’, noch qua staats-
structuur, noch qua sociaal model. We bevinden ons met de EU op onontgonnen 
terrein: er bestaat geen voorbeeld in de wereld van een ‘unie van welvaartsstaten’, 
zoals de EU dat zou moeten zijn. Hier ligt bijgevolg ook een belangrijk terrein  

(36) Subsidiariteit wordt ten onrecht vaak begrepen in één richting. Het organiseren van macro-economische 
schokdempers op het supranationale niveau is ook een voorbeeld van subsidiariteit. Vandenbroucke (2015) stipt 
ook aan dat de Europese realiteit, vanuit het perspectief van een Europese Sociale Unie, een reden kan zijn om 
de toepassing van subsidiariteitsprincipes op sommige terreinen ook binnen lidstaten te herdenken.
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voor academisch onderzoek, zowel op normatief als empirisch vlak. Dat is ook de 
agenda die ik als universiteitshoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam verder 
wil ontwikkelen.
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 BIJLAGE 

DE IMPACT VAN MINIMUMLONEN, BELASTINGEN, BIJDRAGEN EN UITKERINGEN VOOR 
DE KOOPKRACHT VAN HUISHOUDENS
Figuur A1 brengt het netto-inkomen in beeld van een koppel waar één inkomen 
verdiend wordt op het niveau van het minimumloon. We maken een onderscheid 
tussen een koppel zonder kinderen en een koppel met twee kinderen.

FIGUUR A1: INKOMEN VAN EEN KOPPEL, MET 1 MINIMUMLOON

Bron: CSB MIPI Databank Versie 3/2013; zie Van Mechelen et al. (2011).
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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE), Brussel

Het eerste trimester van 2016 werd gekenmerkt door de terroristische aanslag van 
22 maart in Brussel en die van enkele dagen ervoor in Ankara, Turkije. Deze aansla-
gen vonden plaats tegen een achtergrond van kritiek van mensenrechtenactivisten 
over de oplossingen voor de toestroom van vluchtelingen uit landen van het Mid-
den-Oosten die in staat van oorlog verkeren of zijn verwoest (Irak, Syrië, Libië). Om 
het Verenigd Koninkrijk in een “hervormde EU” te houden, heeft de Britse premier 
David Cameron met de andere leden van de Europese Raad onderhandeld over een 
akkoord. Aangezien hij vond dat zijn verzoeken in dit akkoord waren ingewilligd, 
heeft hij 23 juni 2016 vastgesteld als datum voor het referendum. De uitslag van het 
op 6 april 2016 in Nederland georganiseerde referendum over de associatieovereen-
komst tussen de EU en Oekraïne was, zoals verwacht, negatief.

De procedures van het Europees semester 2016 worden, gezien de goedkeuring van 
de Europese Raad in maart van de aanbeveling voor de landen van de eurozone, 
voortgezet. De Commissie is, in het kader van de verdieping van de Economische 
en Monetaire Unie (EMU), een raadpleging gestart over “een Europese pijler van 
sociale rechten”. In een context waarin menselijke arbeid zeldzamer wordt, bevestigt 
het IMF een vertraagde wereldgroei.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT: INSTITUTIONELE VOORSTELLEN  

De rol van de Europese Centrale Bank (ECB) in de Europese architectuur kan 
niet worden ontkend. Volgens de voorstanders van de ECB had de euro, zonder de 
“niet-conventionele tussenkomst” van Frankfurt, de financiële crisis van 2007-2008 
niet overleefd. De tegenstanders zijn echter van mening dat de ECB zijn mandaat 
steeds meer te buiten gaat door te zorgen voor prijsstabiliteit met maatregelen die 
het deflatoire getij niet kunnen doen keren in de lidstaten van de eurozone, en 
voornamelijk in landen in het Zuiden, die van financiële hulpprogramma’s afhan-
kelijk zijn. De berichten die de gouverneurs van de centrale banken wereldkundig 
maken, zijn kenmerkend voor de spanningen binnen de ECB. In een opiniestuk van 
9 februari 2016 in de krant Le Monde, verdedigen de gouverneurs van de Franse 
centrale bank, met name François Villeroy de Galhau, en de Duitse centrale bank, 
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met name Jens Weidmann, hun visie op de toekomst van de euro. Volgens de gou-
verneur van de Banque de France en de president van de Bundesbank, staat Europa 
op een tweesprong en moet Europa zijn toekomst uitbouwen door “zijn grondslagen 
te versterken” en niet door een “hernationalisering”. Volgens deze twee leden van de 
raad van bestuur van de ECB is het monetair beleid een grote steun geweest voor 
de economie van de eurozone, maar is het niet in staat een duurzame economische 
groei tot stand te brengen. Op institutioneel niveau stellen ze bijvoorbeeld de op-
richting voor van een gemeenschappelijke schatkist voor de landen in de eurozone, 
naast een onafhankelijke begrotingsraad. In aansluiting op het verslag van de vijf 
voorzitters, zijn ze van mening dat, indien regeringen en parlementen in de eurozo-
ne terugdeinzen voor een echte Unie op politiek gebied, er maar een optie overblijft, 
met name een aanpak op basis van nog sterkere regels”. Tegelijk willen de Ministers 
van Buitenlandse Zaken van de zes oprichtende landen hun reflectie voortzetten 
binnen de gebieden waar een betere “integratie” wenselijk is met de 28 landen of te 
beginnen met de landen van de eurozone.

In de milieus die meer aanleunen bij het Duitse ordoliberale gedachtegoed, klinkt 
verzet tegen het niet-conventionele monetaire beleid van Mario Draghi. De presi-
dent van de ECB heeft begin maart 2016 een daling aangekondigd van zijn belang-
rijkste rentetarief van 0,05% naar 0%. Ook de marginale beleningsrente is gedaald 
van 0,30% naar 0,25%. De president van de ECB sluit niet uit dat er nog rente-
verlagingen komen, indien dit nodig zou zijn voor de heropleving van de inflatie. 
Het Europese “quantitative easing”-programma is ook aangepast. Dit programma 
werd in maart 2015 in het leven geroepen voor een bedrag van 60 miljard EUR per 
maand, maar in december 2015 werd aangekondigd dit bedrag te verhogen tot 80 
miljard EUR en de aankopen vooral uit te breiden naar nieuwe activa, met name 
de schulden van kwalitatieve ondernemingen die door ratingbureaus de beste score 
krijgen. De ECB heeft ook beslist om vanaf juni 2016 nieuwe TLTRO (targeted 
longer-term refinancing operations)-operaties op te starten. Dit zijn langetermijn- 
leningen met een looptijd van vier jaar voor banken in de eurozone aan zeer lage ren-
te, in de hoop dat deze middelen vervolgens door marktdeelnemers worden terugge-
pompt in de reële economie. De belangrijkste boodschap die de ECB wil uitdragen, 
is dat de middelen van de ECB nog niet zijn uitgeput. Deze aankondigingen kon-
den rekenen op een kort euforisch onthaal op de obligatiemarkten en werden ook 
gevolgd door een lichte daling van de euro. De redenen waarom de euforie maar van 
korte duur was en al snel naar de situatie van voorheen werd teruggekeerd, zijn de 
verschillende geopolitieke bedreigingen in de EU, zoals de resultaten van het Britse 
referendum en het beheer van de vluchtelingencrisis, of de politieke instabiliteit in 
Spanje als gevolg van de moeilijke regeringsvorming na de parlementsverkiezingen 
in december 2015. Een andere, meer nuchtere reden is dat de banken geen liquidi-
teitsprobleem hebben, maar dat ze te maken hebben met een ontoereikende vraag. 
Tot slot heeft de rentedaling van de ECB gevolgen voor het spaargeld van gezinnen 
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en gepensioneerden, een bijzonder probleem in Duitsland, waar de kritiek van de 
ECB het meest voelbaar is.

Voor de toekomst haalt de financiële pers de “quantitative easing for the people”- 
campagne aan. Deze idee, ooit onder woorden gebracht door de econoom-mone-
tair deskundige Milton Friedman, een tegenstander van de onafhankelijkheid van 
centrale banken en aanhanger van de minimale staat, wordt nieuw leven ingebla-
zen door eminente personen uit het Europese financiële milieu, zoals Adair Turner, 
oud-voorzitter Financial Services Authority en oud-lid van het Comité Financieel 
Beleid van het Verenigd Koninkrijk. De woorden van Mario Draghi dat quantitative 
easing for people “een interessant idee zou zijn” worden in de Europese pers bekri-
tiseerd. De pers laat vaak de laatste zin van de ECB-president weg, die wijst op de 
kennis over het onderwerp door de raad van bestuur van de ECB: “maar die de raad 
nog niet heeft bestudeerd”.

Referenties:
Le Monde, 9 februari 2016.
Le Soir, 9 februari 2016.
Joint Communiqué - Charting the way ahead. An EU Founding Members’ initia-
tive on strengthening Cohesion in the European Union, 9 februari 2016:
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2016/02/
joint-communique-charting-the-way.html.
Monetairbeleidsbeslissingen, 10 maart 2016:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310.nl.html.
Adair Tuner, Between debt and the devil, Princeton University Press, 2015.

2. ECONOMISCHE EN SOCIALE GOVERNANCE   

2.1. EUROPEES SEMESTER 2016
De Europese Commissie heeft in september 2015 voorgesteld om drie sociale indi-
catoren op te nemen in het scorebord betreffende de procedure inzake macro-eco-
nomische onevenwichtigheden (PMO). Het Europees Parlement, dat hierin slechts 
een zeer beperkte rol heeft, steunde het voorstel van de Commissie. Ook de Raad 
Epsco sprak in december 2015 zijn steun voor het voorstel uit. De meeste lidstaten 
waren echter tegen het voorstel gekant, omdat het een nauwer toezicht door de Eu-
ropese Unie op de sociale en werkgelegenheidsdimensie impliceert. In het kader van 
het Europees semester 2016 heeft de Raad Ecofin in zijn conclusies van 15 januari 
2016 deze indicatoren verworpen. De Raad Ecofin is het in zijn conclusies niet eens 
met de toevoeging van drie voorgestelde werkgelegenheidsindicatoren, met name 
arbeidsmarktparticipatie, langdurige werkloosheid en jeugdwerkloosheid. Hij is van 
mening dat deze indicatoren “niet relevant zijn voor het opsporen van macrofinanci-
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ele risico’s, en dat veranderingen in deze indicatoren niet kunnen leiden tot stappen 
in het PMO-proces”.

De landenspecifieke doelstellingen die in het kader van het Europees semester 
worden vastgesteld en door de nationale overheden worden erkend, kunnen in het 
algemeen niet worden behaald. Zeven Ministers van Economische en Financiële 
Zaken, met name die van Spanje, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal 
en Slowakije, willen de analyses van de Europese instellingen wijzigen en hebben 
dan ook verzocht om een herziening van de berekeningswijzen van de “potentiële 
productiegroei”. Het valt op dat de landen die dicht aanleunen bij het orthodoxe 
Duitse gedachtegoed (ordoliberalisme) afwezig zijn. Finland, Oostenrijk en Neder-
land steunen de idee van een strikte begrotingsdiscipline en de overtuiging dat de 
centrale banken niet mogen tussenkomen in het economische beleid en zich moeten 
houden aan hun rol van garanten van de waarde van het geld. Dit is de oorzaak van 
de spanningen binnen het bestuur van de ECB.

Referentie:
Letter received by the Presidency of the Council on the calculation on the estimati-
on of potential output, Delegations will find attached the letter signed by the Minis-
ters of Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Slovenia and Slovakia 
addressed to the President of the ECOFIN, ECOFIN 243, Brussel, 7352/16, 22 
maart 2016 (OR. en):
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7352-2016-INIT/en/pdf.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN     

3.1. NAAR EEN BRITS REFERENDUM IN 2016
De eisen van het Verenigd Koninkrijk om binnen een “hervormde” Europese Unie 
te blijven, waren begin 2016 het voorwerp van intense diplomatieke onderhande-
lingen. Om een Brexit, d.i. de exit van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, te ver-
mijden, heeft Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, een brief gericht 
aan de leden van de Europese Raad over de vier, door de Britse premier vastgestelde 
domeinen: economische governance van de eurozone, het concurrentievermogen, 
de soevereiniteit en sociale uitkeringen. Donald Tusk heeft in zijn brief aan de staats-
hoofden en regeringsleiders gevraagd “te praten over de mogelijkheid dat enkele 
elementen uit dit besluit bij de volgende herziening van de Verdragen inhoudelijk 
daarin worden opgenomen”. Het akkoord dat eind februari 2016 werd bereikt om 
een Brexit te vermijden, beantwoordde aan de vier, door de Britse premier David 
Cameron vastgestelde domeinen. Het herinnert aan de bijzondere status van een 
land dat niet deelneemt aan de eenheidsmunt, noch aan de Schengenruimte, noch 
aan de bankenunie, maar dat erin slaagt de toegangsvoorwaarden voor Europese 
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onderdanen tot de sociale uitkeringen van het Verenigd Koninkrijk te wijzigen. Het 
zorgt er vooral voor dat het Verenigd Koninkrijk zijn stem kan blijven laten horen 
wanneer het gaat over de versterking van het concurrentievermogen van de EU, met 
name de verdieping van de interne markt en van het concurrentievermogen van de 
markt door een toename van de handelsovereenkomsten, zoals het trans-Atlanti-
sche partnerschap (TTIP). Merk op dat op het gebied van de sociale zekerheid de 
Raad in zijn conclusies verduidelijkt dat “de Commissie niet de intentie [heeft] om 
voor te stellen dat het toekomstige systeem van optionele indexering van de kin-
derbijslagen wordt uitgebreid naar andere soorten exporteerbare uitkeringen zoals 
ouderdomspensioenen”. Tot slot kunnen de lidstaten die geen deel uitmaken van 
de EMU de versterking van deze Unie niet tegenhouden. In de conclusies wordt 
er verduidelijkt dat bij een negatief resultaat van het referendum, de overeenkomst 
ophoudt te bestaan.

Wat gebeurt er met conclusies die juridisch onzeker zijn? De overeenkomst neemt 
de vorm aan van:
 § een besluit van de staatshoofden of regeringsleiders, in het kader van de Europese 

Raad bijeen, over een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de 
Europese Unie (bijlage 1);

 § een verklaring met een ontwerpbesluit van de Raad inzake specifieke bepalingen 
betreffende het effectieve beheer van de bankenunie en van de gevolgen van de 
verdere integratie van de eurozone, dat op die zelfde dag in werking zal treden als

 § het onder a) genoemde besluit (bijlage 2);
 § een verklaring van de Europese Raad over concurrentievermogen (bijlage 3);
 § een verklaring van de Europese Commissie over een uitvoeringsmechanisme inza-

ke subsidiariteit en een uitvoeringsmechanisme inzake lastenverlichting (bijlage 4);
 § een verklaring van de Europese Commissie over de indexering van uitkeringen 

voor kinderen die worden geëxporteerd naar een andere lidstaat dan de lidstaat 
van verblijf van de werknemer (bijlage 5);

 § een verklaring van de Europese Commissie over het vrijwaringsmechanisme be-
doeld in punt 2, onder b), van deel D van het besluit van de staatshoofden en 
regeringsleiders (bijlage 6);

 § een verklaring van de Europese Commissie over kwesties inzake misbruik van het 
recht op vrij verkeer van personen (bijlage 7).

Naar het voorbeeld van het besluit dat de staatshoofden en regeringsleiders hebben 
aangenomen na de “neen” van de Denen op het referendum over het Verdrag van 
Maastricht, werd de “regeling” voor het Verenigd Koninkrijk bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de EU.

De Nederlanders hebben de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne op 
het referendum van 6 april 2016 verworpen. Met een participatiegraad van meer 
dan 30% (32,2%), heeft 62% “neen” gestemd. De overeenkomst werd al door beide 
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kamers van het parlement bekrachtigd en het resultaat van de raadpleging was niet 
bindend. Er dient eraan te worden herinnerd dat de raadpleging tot stand is geko-
men na een procedure die begin 2013 werd ingeleid door “eurosceptische” profes-
soren. In de nasleep van de belofte van de Britse premier David Cameron, pleitten 
zij voor de organisatie van een raadpleging over de toekomst van de Nederlanders in 
de EU. De verwerping van de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne was voor de 
Nederlanders de eerste kans om zich uit te spreken over een Europese aangelegen-
heid sinds de “neen” op het grondwettelijk verdrag van juni 2005 (61,54% “neen” 
bij een participatiegraad van 63,3%). De Nederlandse overheid heeft beloofd het 
resultaat van de raadpleging te presenteren aan en te bespreken met haar Europe-
se collega’s. Het zal voor haar niet gemakkelijk zijn om de punten vast te stellen 
die moeten worden verduidelijkt en hoe dat moet worden gedaan om tegemoet 
te komen aan de verwachtingen van de burgers. Tot aan het referendum van het 
Verenigd Koninkrijk hebben de Europese overheden niet veel kansen om positieve 
berichten voor de burgers te laten weerklinken. Zelfs beperkt tot de eurozone zal 
elke verdieping van de EMU moeten wachten op de resultaten van de verkiezingen 
in Frankrijk (presidentsverkiezingen), Duitsland (parlementsverkiezingen) en Ne-
derland, die allemaal in 2017 plaatsvinden.

Referenties:
Brief van voorzitter Donald Tusk aan de leden van de Europese Raad over zijn voor-
stel voor een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese 
Unie, 2 februari 2016:
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/02/02-let-
ter-tusk-proposal-new-settlement-uk/.
Een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie. Uit-
treksel uit de conclusies van de Europese Raad van 18-19 februari 2016, PB C 69I 
van 23 februari 2016, pp. 1-16:
h t tp : / / eu r - l ex . eu ropa . eu / l ega l - conten t /NL/T XT/PDF/?ur i=CE-
LEX:52016XG0223(01)&from=NL.

4. SOCIALE WETGEVING VAN DE EU    

4.1. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS: NIEUW VOORSTEL VAN DE EUROPESE  
 COMMISSIE

De Europese Commissie heeft op 8 maart 2016 een doelgerichte herziening van de 
regels betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers voorgesteld. De bedoe-
ling van deze herziening is het aanbrengen van wijzigingen op drie grote gebieden: 
het loon van de ter beschikking gestelde werknemers, met inbegrip van gevallen van 
onderaanneming, de regels betreffende de uitzendkrachten en terbeschikkingstelling 
op lange termijn. Deze doelgerichte herziening van de richtlijn van 1996 zal een 
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aanvulling zijn op de bijbehorende uitvoeringsrichtlijn van 2014, die ten laatste in 
juni 2016 in het nationaal recht moet zijn omgezet.

Referentie:
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 Decem-
ber 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of 
services, COM (2016) 128 final, 8 maart 2016:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016P-
C0128&from=EN.

4.2. OPENBARE RAADPLEGING OVER “DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN”
De Europese Commissie heeft dezelfde dag een raadpleging gelanceerd om aan te 
zetten tot nadenken over het toevoegen van een “sociale pijler” aan de EMU. In-
dien de Commissie aandringt op het subsidiariteitsbeginsel, op grond waarvan de 
lidstaten sociale bevoegdheden hebben, kan ze het Handvest van de grondrechten 
van de EU, dat slechts bindend is bij de uitvoering van het EU-recht, inroepen, 
zonder zichzelf nieuwe bevoegdheden toe te kennen, om tot het einde van 2016 
de bijdragen van belanghebbenden (individuen, ngo’s, vakbonden) te verzamelen. 
Volgens een eerste schets die als bijlage bij het document is gevoegd, gaat het om 
het voeden van het debat naar aanleiding van het verslag van de vijf voorzitters en 
om het voorbereiden van het witboek over de toekomst van de EMU, dat in 2017 
zal worden bekendgemaakt. De pijler, waarvan de juridische aard niet duidelijk is, 
moet in de eerste plaats van toepassing zijn op de lidstaten van de eurozone en zal 
openstaan voor de staten buiten de eurozone.

Referenties:
Lancering van een raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten, COM 
(2016) 127, 8 maart 2016.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/1-2016-127-NL-F1-1.
PDF.
Communication annex: A European Pillar of Social Rights – First preliminary out-
line. COM (2016) 127, 8 maart 2016:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15274&langId=en.
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5. DE STEM VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES  

5.1. ECONOMISCH FORUM DAVOS: DE VIERDE INDUSTRIELE REVOLUTIE ZAL 5 MILJOEN  
 BANEN BEDREIGEN

In een verslag over Le Futur des emplois, dat midden januari door het World Eco-
nomic Forum, organisator van het 46e Forum van Davos (Zwitserland), werd be-
kendgemaakt, worden de gevolgen van de vierde industriële revolutie beoordeeld. 
Deze revolutie vloeit voort uit de gevolgen van de nieuwe digitale sectoren, robotica, 
nanotechnologieën, biotechnologieën of 3D-printers op de economieën van de 15 
meest geïndustrialiseerde landen (met uitzondering van China). Volgens het ver-
slag zullen er tussen 2015 en 2020 twee miljoen banen worden gecreëerd, waarvan 
492.000 in de financiële sector, 416.000 in het management, 405.000 in de IT-sec-
tor en 339.000 in de architectuur- en ingenieurssector. Deze nieuwe banen zullen 
echter de 7,1 miljoen banen die als gevolg van automatisering en desintermediatie 
verloren gaan, niet kunnen compenseren. 4,7 miljoen kantoor- en administratieve 
banen zullen worden geschrapt, 1,6 miljoen banen in de productie- en verwerken-
de industrie en 497.000 in de bouwsector, dit voor wat de belangrijkste sectoren 
betreft. Door deze revolutie zullen er, ongeacht een eventuele nieuwe crisis, tussen 
2015 en 2020 in totaal 5,1 miljoen banen verdwijnen.

Referentie:
The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth In-
dustrial Revolution, World Economic Forum, januari 2016:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf.

5.2. DE STEUN VAN DE IAO VOOR DE “SOCIALE PIJLER” VAN DE EUROPESE COMMISSIE
De directeur-generaal van het IAO, Guy Ryder, heeft de lancering van de raadple-
gingsprocedure over de Europese pijler van sociale rechten door de Europese Com-
missie in Brussel toegejuicht. “De versterking van de sociale dimensie van de EMU 
is een belangrijk antwoord op de wereldwijde crisis, die Europa nog niet volledig 
achter zich heeft gelaten. We hopen dat er door de pijler van sociale rechten meer 
aandacht zal zijn voor sociale aangelegenheden bij het ontwerp van EU-beleid,” 
aldus Guy Ryder.

Er wordt aan herinnerd dat de 101e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie 
op 14 juni 2012 Aanbeveling nr. 202 betreffende nationale socialebeschermings-
niveaus heeft aangenomen. De aanbeveling werd aangenomen met een tripartiete 
stemming van 452 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding. Volgens de 
IAO zijn socialebeschermingssokkels nationaal vastgelegde sets van elementaire so-
cialezekerheidsgaranties die mensen moeten beschermen tegen armoede, kwetsbaar-
heid en sociale uitsluiting. De nieuwe internationale arbeidsnorm in de vorm van 
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een IAO-aanbeveling moet basisgezondheidszorg en inkomenszekerheid bieden aan 
miljoenen mensen.

Referenties:
ILO welcomes strengthened EU focus on social issues, 23 maart 2016:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_462672/lang--
en/index.htm.
New ILO Recommendation on social protection floors, 22 juni 2012:
http://www.ilo.org/brussels/WCMS_183640/lang--en/index.htm.

5.3. HET IMF PESSIMISTISCH OVER DE GROEI
Volgens het IMF dreigt de aanhoudende zwakke groei de potentiële productiegroei 
– en bijgevolg de consumptie en investeringen – af te remmen. Met de opeenvolgen-
de neerwaartse herzieningen van de economische vooruitzichten, dreigt de wereld-
economie stil te vallen en terecht te komen in een “algemene langdurige stagnatie”.

Referentie:
World Economic Outlook, IMF, World Economic and Financial Surveys, april 
2016:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf.
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 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.

50
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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?”.
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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.

56



57

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

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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DE ONRECHTMATIG BETAALDE 
SOCIALE UITKERINGEN IN HET 
LICHT VAN DE RECHTSPRAAK OVER 
GEZINSBIJSLAG

DOOR NICOLAS STALMANS
Attaché, Juridische dienst, FAMIFED

 INLEIDING

Deze nota bestaat uit 3 hoofdstukken:

1. De administratieve vergissing;
2. De goede trouw;
3. De solidariteit tussen de verschillende instellingen.

1. DE ADMINISTRATIEVE VERGISSING

Artikel 17, tweede lid, van het Handvest van de Sociaal Verzekerde (HSV) is zonder eni-
ge twijfel de meest toegepaste bepaling van het HSV en ook een van de meest betwiste.

Volgens deze fundamentele bepaling mogen de bedragen die ten onrechte werden 
betaald wegens een administratieve fout van een instelling, niet van de sociaal verze-
kerde worden teruggevorderd.

Die regel bestond reeds in verscheidene specifieke bepalingen voor bepaalde secto-
ren binnen de sociale zekerheid (rustpensioen, werkloosheidsuitkering, ...), maar 
dankzij het HSV is hij voortaan op dezelfde manier in alle takken van de sociale 
zekerheid van toepassing.

1.1. DEFINITIE VAN DE ADMINISTRATIEVE VERGISSING
Wanneer een instelling, hoewel ze over alle nodige informatie beschikt, een vergis-
sing maakt, heeft ze niet de beslissing genomen die ze had moeten nemen.

Doorgaans wordt aangenomen dat het begrip administratieve vergissing op twee 
manieren kan worden begrepen, namelijk:
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1.1.1. Een rechtsdwaling bestaande uit een foutieve toepassing van de geldende regelgeving
Voorbeeld: een dossierbeheerder stelt vast dat een student een winstgevende acti-
viteit uitoefent waarvan het aantal uren niet hoger is dan toegelaten in de regelge-
ving voor de kinderbijslagen, maar hij laat na om te controleren of het loon van de 
jongere niet boven het toegelaten maximum uitkomt. Door de wetgeving slechts 
gedeeltelijk toe te passen, begaat hij een rechtsdwaling die uitmondt in een onver-
schuldigde betaling.

1.1.2. Een dwaling omtrent de feiten bestaande uit het niet rekening houden met alle feitelijke  
 elementen uit het dossier

Voorbeeld: een dossierbeheerder die ervan op de hoogte werd gebracht dat een kind 
het Belgische grondgebied heeft verlaten, zet de betalingen voort zonder na te gaan of 
het kind nog steeds beantwoordt aan de voorwaarden om kinderbijslag te ontvangen.

1.2. RECHTSZEKERHEID EN LEGALITEIT
Tegenover een ten onrechte betaalde sociale uitkering staan twee tegengestelde prin-
cipes. Enerzijds is er het rechtszekerheidsbeginsel (dat het vertrouwensbeginsel om-
vat) dat stelt dat wanneer een administratie een standpunt inneemt ten opzichte van 
een burger, die laatste legitiem mag aannemen dat dat standpunt overeenkomstig 
de geldende wetgeving is. Wanneer een sociaal verzekerde na onderzoek van zijn 
aanvraag een sociale uitkering ontvangt, is hij gerechtigd erop te vertrouwen dat die 
beslissing gegrond is.

Aan het legaliteitsbeginsel ligt dan weer het idee ten grondslag dat elke administra-
tieve beslissing wettelijk onderbouwd moet zijn. Volgens dat beginsel zou een sociale 
uitkering altijd moeten kunnen worden teruggevorderd als er geen rechtsgrond voor 
bestaat.

Het rechtszekerheids- en het legaliteitsbeginsel treden regelmatig met elkaar in con-
flict. Zo gebeurt het dat de belastingadministratie een belastingplichtige een advies 
geeft waar ze enkele jaren later op terugkomt.

In zo’n geval beroept de administratie zich altijd op het legaliteitsbeginsel om de wij-
ziging in haar positie te rechtvaardigen. De belastingplichtige van zijn kant verdedigt 
zich door het vertrouwensbeginsel in te roepen. In dat geval moeten de rechtbanken 
hierin een uitspraak doen.

Bovendien ontwikkelden bepaalde auteurs de zogenaamde leer van de “eerbied voor 
de gewettigde verwachtingen van de ander”, die stelt dat wanneer een sociaal verze-
kerde van een instelling sociale uitkeringen ontvangt, de verwachting ontstaat dat 
hij die zal blijven ontvangen. Die theorie gaat in tegen de terugvordering van het 
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onverschuldigde bedrag door de instelling voor zover de sociaal verzekerde dacht dat 
hij de uitkering zou blijven ontvangen 1.

In een arrest van 22 maart 2001, waarbij het Arbeidshof van Brussel zich moest 
uitspreken over een situatie waarin een moeder kinderbijslag tegen de verhoogde 
schaal voor kinderen met een aandoening had ontvangen, besliste de rechtbank dat 
“uit de feiten kan worden afgeleid dat de betrokkene er legitiem kon van uitgaan dat 
de uitkeringen tegen de verhoogde schaal ten gunste van haar zoon definitief waren ver-
worven en dat zij bijgevolg legitiem kon verwachten dat de kas van haar achteraf geen 
terugbetaling van onverschuldigde bedragen zou eisen. Uit die legitieme veronderstelling 
in hoofde van de gedaagde vloeit voort dat de kas verplicht is een gunstig gevolg te geven 
aan die verwachting en moet afzien van het terugeisen van het onverschuldigde bedrag”.

Het Hof van Cassatie heeft echter in zijn arrest van 26 mei 2003 op eensluidend 
advies van de advocaat-generaal, het arrest van het Arbeidshof van Brussel vernietigd 
en verwerpt daarmee de theorie van de eerbied voor de gewettigde verwachtingen 
van de ander, die ze meteen ook een theorie noemt en daarmee het signaal geeft 
dat het om een eenvoudige rechtstheorie gaat en niet over een in het recht erkend 
beginsel. Het Hof van Cassatie meent dat de theorie artikel 1235, 1376 en 1377 
van het Burgerlijk Wetboek, de gemeenrechtelijke basis van het onverschuldigde 
bedrag, schendt 2.

Daarmee geeft het Hof van Cassatie voorrang aan het legaliteitsbeginsel boven het 
vertrouwensbeginsel waarop de auteurs van de leer van de “eerbied voor de gewet-
tigde verwachtingen van de ander” zich baseerden. Dat standpunt van het Hof van 
Cassatie kan worden gerechtvaardigd door het feit dat, hoewel het vertrouwensbe-
ginsel wordt erkend als een algemeen principe, we moeten vaststellen dat het gaat 
om een principe dat niet schriftelijk is vastgelegd, terwijl het legaliteitsbeginsel in 
artikel 159 van de Grondwet is bekrachtigd. Het Hof van Cassatie verwerpt dus dat 
een pure rechtstheorie die niet in de wet is vastgelegd voorrang heeft op wetsbepa-
lingen.

Artikel 17, tweede lid, van het HSV biedt dan weer een wettelijk antwoord op het 
conflict tussen het rechtszekerheids- en het legaliteitsbeginsel bij een onverschuldig-
de betaling, waarbij voorrang wordt gegeven aan het vertrouwensbeginsel3 dat onder 
de rechtszekerheid valt. Dat kan op geen enkele manier worden betwist, aangezien 
de afwijking van het legaliteitsbeginsel duidelijk in een wet is opgenomen.

(1) P. Kallai, M. Palumbo, La répétition de l’indu et l’assuré social de bonne foi, J.L.M.B 2006, liv. 5, 187-191.
(2) Cass. (3e K.), 26 mei 2003, s.01.01.08.f, http://www.juridat.be.
(3) X., Dix ans d’application de la Charte de l’assuré social, gemeenschappelijk werk, 2008.
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1.3. VRAGEN IN HET KADER VAN ARTIKEL 17, TWEEDE LID VAN HET HSV
De hoven en rechtbanken werd de voorbije jaren meermaals gevraagd zich uit te 
spreken over de toepassing van het tweede lid van artikel 17 van het HSV.

1.3.1. Toepassingsgebied
Het Arbitragehof verduidelijkt in zijn arrest nr. 196/2005 van 21 december 2005 
dat artikel 17, tweede lid van het HSV van toepassing is voor zowel de openbare 
instellingen van sociale zekerheid als op de private instellingen van sociale zekerheid, 
zoals kinderbijslagfondsen, ziekenfondsen, hulpkassen voor werkloosheidsuitkerin-
gen enzovoort 4.

1.3.2. Wisselwerking met artikel 18 van het HSV
Ter herinnering, artikel 18 van het HSV betreft de gevallen waarbij een administratieve 
beslissing wegens nieuwe feitelijke elementen of rechtselementen wordt ingetrokken.

In het arrest van 6 mei 20025  beschouwt het Hof van Cassatie artikel 18 van het 
HSV niet als een belemmering voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, hoewel 
dat laatste begint met “onverminderd de toepassing van artikel 18”.

1.3.3. Mogelijkheid tot afwijking

 a) Context
Terwijl artikel 17, tweede lid, van het HSV tot doel heeft om de regeling voor de 
terugvordering van ten onterechte uitbetaalde uitkeringen in alle domeinen van de 
sociale zekerheid te uniformiseren, stellen we vast dat vóór en zelfs na de inwerking-
treding van die bepaling, bepaalde normen binnen de sector van die algemene regel 
afwijken.

Een dergelijke afwijking vormt a priori geen probleem aangezien het HSV, hoewel 
het een fundamentele norm is, een wet blijft, met als gevolg dat een andere wet daar 
rechtsgeldig kan van afwijken.

Uitgaand van die redenering nam de wetgever artikel 35 van de programmawet 
van 20 juli 2006 tot wijziging van artikel 120 bis van de samengeordende wetten 

(4) Arbitragehof 21 december 20015, nr. 196/2005, C.A., 2005, 2565; R.W., 2005-2006, 1459, obs. V. Ver-
deyen, “Het verbod van terugvordering van de socialezekerheidsuitkeringen bij fout van de socialezekerheidsin-
stelling”, Chron. D.S. 2006, 620.
(5) Cass. 6 mei 2002, S.010119, http://www.juridat.be.
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betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (KBW) aan6. Op basis van de wijzi-
ging kon in de kinderbijslagsector, van artikel 17, tweede lid, van het HSV worden 
afgeweken zodat een onverschuldigd bedrag wegens een vergissing van een kinder-
bijslagfonds kon worden teruggevorderd.

Artikel 120bis KBW bepaalde in het geval van een fout door het kinderbijslagfonds 
een specifieke verjaringstermijn van een jaar. Artikel 120bis KBW vormde daarmee 
een afwijking op artikel 17 van het HSV, dat elke terugvordering in het geval van 
een administratieve vergissing verbood.

 b) Rechtspraak
In zijn arrest van 20 januari 20107 beslist het Grondwettelijk Hof dat artikel 120bis, 
derde lid, KBW niet verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet voor 
zover het een verjaringstermijn van een jaar opgeeft in het geval van een onverschul-
digd bedrag als gevolg van een administratieve vergissing.

Het Hof stelt: “De wetgever heeft de in het geding zijnde bepaling aangenomen op 20 
juli 2006, dus na artikel 17 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Een wetswij-
ziging na de aanneming van het Handvest van de Sociaal Verzekerde die een op een soci-
alezekerheidssector toepasselijke reglementering invoert, of die invoering tot gevolg heeft, 
die voor de verzekerde minder gunstig is dan die welke in het algemeen is opgenomen in 
het Handvest, roept onder de sociaal verzekerden een verschil in behandeling in het leven 
dat enkel met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bestaanbaar kan worden geacht 
op voorwaarde dat er een relevante specifieke verantwoording voor bestaat”.

In deze zaak voerde de wetgever twee argumenten aan. Ten eerste hield hij staande 
dat de reservefondsen van de kinderbijslagfondsen niet zouden volstaan om de kost 
te dragen die zou voortvloeien uit de onmogelijkheid om alle ten onterechte betaal-
de bedragen bij een vergissing van de instelling terug te vorderen. Ten tweede werd 
de complexiteit van het administratieve beheer van gezinsbijslagdossiers aangevoerd, 
die volgens hem een terugvordering op korte termijn rechtvaardigde.

Het Grondwettelijk Hof was dan weer van mening dat “het ingewikkelde karakter 
van het administratieve beheer waarvoor de kinderbijslagfondsen instaan, als gevolg van 
het feit dat de gezinssituaties veranderlijk zijn, niet zou kunnen verantwoorden dat de 
begunstigde van ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag, die die heeft geïnd als gevolg van 
een vergissing van het uitkerende fonds, terwijl hij zich daarvan geen rekenschap kon 
geven, gedurende één jaar ertoe gehouden is de bedragen terug te betalen die hij ten on-

(6) De KBW heeft sinds 1 juli 2014 de AKBW (Algemene Kinderbijslagwet).
(7) GwH 20 januari 2010, nr. 1/2010, AR. nr. 4610, http://www.const-court.be.
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rechte heeft geïnd, terwijl de begunstigden van andere sociale uitkeringen die in dezelfde 
omstandigheden ten onrechte werden geïnd, niet ertoe zijn gehouden die terug te beta-
len”. Het beslist dientengevolge om artikel 120bis, derde lid, KBW, voor zover het 
de instelling toelaat om gedurende een jaar de ten onterechte betaalde gezinsbijslag 
terug te vorderen, tegenstrijdig met artikel 10 en 11 van de Grondwet te verklaren.

Dat arrest is fundamenteel, in die zin dat het Grondwettelijk Hof er het standstill- 
effect in verband met het HSV in vermeldt8 , met als gevolg dat na de invoering van 
het HSV de wetgever in de toekomst niet langer zal kunnen afwijken van artikel 17 
van het Handvest, tenzij om specifieke redenen andere dan de complexiteit van het 
administratieve beheer en budgettaire noodzaak.

Als gevolg van dat arrest hebben de bevoegde rechtbanken unaniem geweigerd de 
verjaringstermijn van één jaar toe te passen bij een vergissing van de instelling.

Het op prejudiciële vraag gewezen arrest heeft dus de facto dezelfde impact gehad als 
een op een beroep tot vernietiging gewezen arrest dat rechtstreeks op de betrokken 
bepaling betrekking heeft.

De wetgever heeft uiteindelijk de verjaringstermijn van een jaar zoals vastgelegd in 
artikel 120bis KBW, opgeheven (artikel 49 van de programmawet van 28 juni 2013, 
die van kracht is sinds 1 januari 2014).

2. HET BEGRIP GOEDE TROUW

Om een te strikte toepassing van het tweede lid te vermijden, werd artikel 17 van het 
HSV, door de wet van 25 juni 1997, aangevuld met een derde lid die de terugvor-
dering toelaat bij een administratieve vergissing van de instelling wanneer de sociaal 
verzekerde wist of had moeten weten dat hij geen recht (meer) had op de ontvangen 
uitkeringen, dat wil zeggen, als hij niet te goeder trouw is.

Het is op het begrip goede trouw dat de meeste gerechtelijke debatten over de terug-
vordering van onterecht betaalde bedragen betrekking hebben.

Zo verduidelijkte op 23 juni 20059 het Arbeidshof van Brussel de draagwijdte van 
de termen “weet of moet weten” die in het derde lid van artikel 17 zijn opgenomen. 
In deze zaak ontving een moeder kinderbijslag voor haar vier kinderen, waaronder 
een toeslag voor de handicap van een van de kinderen.

(8) Het Hof had een gelijksoortig standpunt ingenomen met betrekking tot sociale hulp (zie P. Joassart, “La 
Charte de l’assuré social devant la Cour constitutionnelle belge: des conséquences équipollentes à un effet de 
standstill atténué?”, in X., Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés, 489-494, 2010.
(9) Arbh. Brussel, 23 juni 2005, onuitgegeven.
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Het kinderbijslagfonds stelt ten onrechte de rechthebbende vader gelijk met een 
uitkeringsgerechtigde werkloze, met als gevolg dat de moeder onterecht een sociale 
toeslag ontvangt.

Nadat het kinderbijslagfonds zich bewust werd van de vergissing, vorderde het het 
onverschuldigde bedrag terug, daarbij aanvoerend dat de moeder wist of had moe-
ten weten dat de toeslag niet verschuldigd was.

De moeder behaalt evenwel haar gelijk in eerste aanleg en hoger beroep, waarbij het 
Arbeidshof van Brussel benadrukt dat het relatief hoge bedrag op zich niet volstaat 
om ervan uit te gaan dat de moeder te kwader trouw was (ze ontving kinderbijslag 
voor 4 kinderen, waaronder een gehandicapt kind, en kon dus, volgens het hof, 
legitiem aannemen dat zij recht had op dat hoge bedrag). Het Hof verduidelijkt 
vervolgens dat het feit dat de sociaal verzekerde zich al of niet bewust is van het feit 
dat hij onterecht kinderbijslag ontvangt, moet worden beoordeeld op basis van de 
kwaliteit van de informatie die hij heeft gekregen. Hoe duidelijker en vollediger die 
informatie is, hoe moeilijker de sociaal verzekerde zal kunnen aanvoeren dat hij niet 
wist dat hij geen recht had op de ontvangen uitkeringen, en omgekeerd.

 a) Aandachtspunt
Puur theoretisch gezien is het soms moeilijk te achterhalen of het debat wordt ge-
voerd in het kader van het tweede of het derde lid van artikel 17 van het HSV.

Als een sociaal verzekerde bijvoorbeeld niet aan het kinderbijslagfonds laat weten 
dat het rechtgevende kind een activiteit uitoefent waarvoor het een maandloon van 
700 EUR ontvangt, kan de dossierbeheerder niet weten dat het rechtgevende kind 
niet langer recht heeft op kinderbijslag.

In dat geval is er geen sprake van een vergissing in de zin van het tweede lid, aange-
zien het kinderbijslagfonds niet op de hoogte was van die feitelijke elementen toen 
het dossier werd onderzocht. In dat geval stelt de vraag van de goede trouw zich in 
principe niet, aangezien de sociaal verzekerde, of die nu te goeder trouw is of niet, 
het kinderbijslagfonds niet de informatie bezorgde die nodig was om het dossier 
correct te beoordelen. Het kinderbijslagfonds kan dus niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor het onverschuldigd bedrag.

Bepaalde juristen bekijken dergelijke gevallen eerder vanuit het perspectief van het 
derde lid, dat bepaalt dat de sociaal verzekerde te kwader trouw is als hij, in de zin 
van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen 
in verband met subsidies, vergoeding en toeslag, wist of had moeten weten dat hij 
geen recht (meer) had op de sociale uitkering. Dat koninklijk besluit werd immers 
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altijd zo geïnterpreteerd dat de sociaal verzekerden alle relevante gegevens om hun 
dossier te onderzoeken aan de administratie moeten bezorgen. Het voorbeeld zou 
dan ook binnen het kader van het derde lid behandeld kunnen worden, aangezien 
de sociaal verzekerde zijn uit het koninklijk besluit van 31 mei 1933 voortvloeiende 
plicht tot het informeren over wijzigingen niet is nagekomen.

In de praktijk merken we echter dat de keuze voor het tweede of derde lid van artikel 
17 HSV zelden problemen oplevert. De rechtbanken bekommeren zich niet over 
het onderscheid en verduidelijken gewoonweg dat de sociaal verzekerde, aangezien 
hij niet alle relevante informatie waarover hij beschikte, heeft bezorgd, geen aan-
spraak kan maken op het behoud van het onverschuldigde bedrag.

Het begrip goede trouw zoals het in het HSV is opgenomen, verwijst naar een ob-
jectief begrip, zonder rekening te houden met de individuele karakteristieken van de 
sociaal verzekerden. De wetgever wilde immers vermijden dat de sociaal verzekerde 
systematisch de goede trouw zou inroepen om te ontkomen aan de terugbetaling 
van een ten onterechte betaalde sociale uitkering. Het tegendeel beweren zou im-
mers de bestaansreden voor het derde lid van artikel 17 tenietdoen. Bovendien zou 
alleen de sociaal verzekerde die ondanks zijn verantwoordelijke en proactieve hou-
ding niet wist dat de uitkeringen onterecht werden betaald, genieten van de in het 
tweede lid opgenomen vrijstelling.

Desondanks is het Arbeidshof van Brussel in het voormelde arrest van 23 juni 2005 
afgeweken van die objectieve benadering van de goede trouw en heeft het beslist 
om rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de sociaal verzekerde 
om uit te maken of hij had kunnen weten dat hij geen recht had op de toegekende 
sociale toeslag.

Volgens ons betreft het een foutieve toepassing van het begrip goede trouw zoals het 
in artikel 17, derde lid, HSV is opgenomen.

b) Tendensen in de rechtspraak en voorbeelden
Uit een onderzoek van de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken blijkt dat een aan-
tal elementen regelmatig terugkeren inzake de benadering van de goede trouw.

Zo wordt het niet als goede trouw beschouwd:
• wanneer de sociaal verzekerde bewust onjuiste verklaringen heeft afgelegd10;
• wanneer de sociaal verzekerde die twee of meer tegenstrijdige beslissingen over 

zijn recht op sociale uitkeringen heeft ontvangen, zich geen vragen stelt over de 

(10) Arbh. Luik, 6 september 2006, AR nr. 33921/06, onuitgegeven.
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draagwijdte van die beslissingen en minstens niet bij de instelling die de tegen-
strijdige beslissingen verzond, nagaat welke de juiste beslissing is11;

• wanneer de sociaal verzekerde volledige, duidelijke en nauwkeurige informatie 
over zijn rechten heeft ontvangen12;

• wanneer de verzekerde verschillende keren identieke sociale uitkeringen of meer-
dere verschillende sociale uitkeringen ontvangt voor dezelfde situatie13.

Voorbeeld 1: in een vonnis van 27 juni 2011 stelt de arbeidsrechtbank van Verviers 
in het geval waarbij een sociaal verzekerde die door een vergissing van de dienst twee 
keer dezelfde kinderbijslag kreeg uitbetaald, dat de administratieve vergissing van 
het kinderbijslagfonds niet kan worden betwist maar dat de sociaal verzekerde had 
moeten weten dat het om een dubbele betaling ging en dat de betaalde bedragen dus 
deels onverschuldigd waren14.

Voorbeeld 2: de Arbeidsrechtbank van Bergen beschouwde in haar vonnis van 5 
september 201215 in het geval van een Armeense asielzoekster die in een opvang-
centrum voor vluchtelingen verbleef, dat zij niet voldeed aan de voorwaarde van de 
tenlasteneming zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling 
van gewaarborgde gezinsbijslag. Volgens die bepaling moet het kind voor wie de 
gewaarborgde gezinsbijslag wordt aangevraagd, uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste 
zijn van de aanvrager. Dit zal het geval zijn als hij voor meer dan de helft van de 
onderhoudskosten van het kind instaat.

In deze zaak vroeg de arbeidsauditeur de veroordeling van FAMIFED tot de beta-
ling van twee maanden nog niet vervallen kinderbijslag met als reden dat de instel-
ling een vergissing had begaan. De rechtbank verwierp die vraag met als argument 
dat artikel 17 alleen bedoeld is voor gevallen waarbij bedragen ten onterechte wer-
den betaald door een administratieve vergissing en niet toelaat om een instelling te 
dwingen tot het betalen van nog niet vervallen uitkeringen.

Voorbeeld 3: het Arbeidshof van Luik sprak zich in een arrest van 12 oktober 2011 
dan weer uit16 over een situatie waarin een moeder ten onrechte een eenoudertoeslag 
had ontvangen.

Het hof verwerpt het argument van de moeder, dat ze niet wist en niet kon weten 
dat ze niet langer voldeed aan de toekenningsvoorwaarden voor de toeslag, omdat 

(11) Arbrb. Brussel, 25 mei 2007, AR nr. 9601/2005, onuitgegeven.
(12) Arbh. Brussel, 29 januari 2003, AR nr. 40877, www.juridat.be.
(13) Arbrb. Brussel, 9 december 2005, AR nr. 38242/1997, onuitgegeven.
(14) Arbrb. Verviers, 27 juni 2011, AR nr. 09/1272/A, onuitgegeven.
(15) Arbrb. Bergen, 5 september 2012, AR nr. 10/128/A, onuitgegeven.
(16) Arbh. Luik, 12 oktober 2011, AR nr. 2011/AU/006, onuitgegeven.
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die toeslag voor de betrokkene al eerder om dezelfde redenen werd opgeschort.
Het Hof is echter van mening dat het kinderbijslagfonds, dat van de situatie op de 
hoogte was gebracht en niet onmiddellijk reageerde, een administratieve vergissing 
heeft begaan.
Het Hof meent overigens dat als een controleur een huisbezoek bij de moeder uit-
voert zonder enige reactie van het kinderbijslagfonds, er dan de indruk wordt gege-
ven dat de moeder de haar rechten behield.

Daarom besliste het Hof dat in toepassing van artikel 17, tweede lid, van het HSV 
de bedragen die werden ontvangen na het huisbezoek van de controleur, niet terug-
vorderbaar waren.

Voorbeeld 4: de Arbeidsrechtbank van Luik stelde in een vonnis van 25 oktober 
201217 dat de sociaal verzekerde kinderbijslag had ontvangen via de werknemers-
regeling, terwijl een dergelijk recht niet verkregen kon worden omdat hij niet 
RSZ-plichtig was.

De sociaal verzekerde hield vol dat het kinderbijslagfonds zijn informatieplicht niet 
was nagekomen door hem niet in te lichten over het feit dat, doordat hij niet langer 
RSZ-plichtig was, hij zijn recht op kinderbijslag verloor.

De rechtbank verwierp dat argument met als motief dat de sociaal verzekerde er 
vrijwillig voor had gekozen om een aan de sociale zekerheid onderworpen statuut te 
simuleren, zodat hij zijn sociale rechten kon behouden en dat hij bijgevolg perfect 
op de hoogte was van de gevolgen van het feit dat hij niet RSZ-plichtig was, aange-
zien hij net om zijn kinderbijslag niet te verliezen, ervoor gekozen had om niet het 
statuut van meewerkende echtgenoot aan te nemen.

De rechtbank verklaarde de eis van de sociaal verzekerde dan ook ongegrond, omdat 
hij had moeten weten dat hij geen recht meer had op kinderbijslag in de werkne-
mersregeling en bijgevolg niet te goeder trouw was in de zin van artikel 17, derde lid.

In deze beslissing bekeek de rechtbank het geschil binnen het kader van het derde 
lid van artikel 17. Ze had het evengoed kunnen behandelen in het kader van het 
tweede lid, aangezien het kinderbijslagfonds geen administratieve vergissing beging 
omdat het de uitkeringen betaalde op basis van de beslissing van onderwerping aan 
de RSZ.

Als de socialezekerheidsinstelling geen enkele vergissing kan worden aangewreven, 
speelt de vraag van de goede trouw evenmin. Als het principe van de niet-terugvor-

(17) Arbrb. Luik, 25 oktober 2012, AR nr. 392018, onuitgegeven.
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dering van het onverschuldigde bedrag bij een administratieve vergissing niet van 
toepassing is, is de uitzondering op dat principe, de kwade trouw van de sociale 
verzekerde, evenmin van toepassing.

Verder merken we op dat de rechtbank benadrukt dat het kinderbijslagfonds zijn 
informatieplicht wel is nagekomen, aangezien het een zeer duidelijk en begrijpelijk 
formulier verzond aan de sociaal verzekerde om hem op de hoogte te brengen van 
de gevolgen van zijn handelingen. Het lijkt ons belangrijk eraan te herinneren dat, 
als we ervan uitgaan dat de rechtbank de schending van die verplichting had weer-
houden er nog geen sprake van was geweest om artikel 17, tweede lid toe te passen.

Wanneer een instelling haar informatieplicht niet nakomt, geeft dat immers recht 
op een schadevergoeding en interesten en niet op de niet-terugvordering van ten 
onterechte ontvangen bedragen.

Voorbeeld 5: in een arrest van 24 februari 2014 moest het Arbeidshof van Luik18 
het geval onderzoeken van een sociaal verzekerde die een toeslag op de kinderbijslag 
ontving omdat hij langdurig werkloos was. Om die toeslag te kunnen krijgen, mag 
de sociaal verzekerde een bepaald inkomensgrensbedrag niet overschrijden. 

In februari 2012 stelt het kinderbijslagfonds vast dat de inkomsten van de rechtheb-
bende voor een bepaalde periode het voormelde grensbedrag overstijgen, en vordert 
het de ten onterechte betaalde toeslag voor die periode terug.

Het kinderbijslagfonds is van mening dat het geschil moet worden behandeld in 
het kader van artikel 17, derde lid, van het HSV en dat de sociaal verzekerde had 
moeten weten dat hij geen recht had op de sociale toeslag, aangezien bij elk formu-
lier P19 dat hem werd toegezonden, een informatiebrief zat waarin de toekennings-
voorwaarden voor de toeslagen en de exacte bedragen die niet overschreden mogen 
worden, zijn toegelicht, zodat de sociaal verzekerde kon weten dat zijn inkomsten 
te hoog waren.

De sociaal verzekerde verdedigt zich door aan te voeren dat hij alleen algemene in-
formatie ontving, en geen omstandige verklaring toepasselijk op zijn situatie. Boven-
dien verklaart hij dat hij die informatie lang voor de formulieren al ontvangen heeft, 
met als resultaat dat hij dus niet kon weten dat hij de toegelaten inkomensgrens had 
overschreden.

Het Hof merkt op dat gedurende een deel van de betwiste periode, de sociaal verze-
kerde om de zes maanden het formulier P19 ontving, waarop hij zijn inkomsten in-

(18) Arbrb. Luik, 24 februari 2014, AR nr. 2013/AL/317, onuitgegeven.
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vulde. Het besluit dat het kinderbijslagfonds een vergissing beging door te beslissen 
dat de sociaal verzekerde in aanmerking kwam voor een sociale toelage, terwijl zijn 
aangegeven inkomsten boven de toegelaten grens uitkwamen en dat daarom artikel 
17, tweede lid, HSV van toepassing is.

Het Hof vraagt zich vervolgens af of de uitzondering op de niet-terugvordering van 
het onverschuldigde bedrag bij een administratieve vergissing die de kwade trouw van 
de sociaal verzekerde in het leven roept, in dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

In het licht daarvan benadrukt het hof dat de complexiteit van het socialezekerheids-
recht, en in het bijzonder van de kinderbijslagregeling, het voor sociaal verzekerden 
niet altijd eenvoudig maakt om er de draagwijdte correct van in te schatten, en dat van 
sociaal verzekerden niet mag worden verwacht dat ze systematisch controleren of de 
beslissingen van de socialezekerheidsinstellingen overeenstemmen met de toepasselij-
ke normen, te meer omdat, in dit specifieke geval, de grensbedragen die niet mogen 
worden overschreden om een sociale toeslag te kunnen krijgen, worden bepaald met 
verwijzing naar een andere wet, met name de regelgeving voor de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering, wat het nog moeilijker maakt om ze te begrijpen. Bovendien zijn de 
grensbedragen aan een prijsindex gekoppeld, die tot periodieke stijgingen leidt, wat 
ervoor zorgt dat het mechanisme niet gemakkelijk te doorgronden is.

Op basis daarvan besluit het Arbeidshof dat de sociaal verzekerde niet wist en niet 
kon weten dat hij geen recht had op de sociale toeslag. Daarmee past het artikel 17, 
tweede lid toe om van de terugvordering van het onverschuldigd bedrag af te zien.

Voorbeeld 6: het Arbeidshof van Bergen spreekt zich in zijn arrest van 9 april 2014 19 
uit over een beslissing tot terugvordering van sociale toeslagen.

Tussen 20 november 2002 en 20 november 2008 ontvangt de sociaal verzekerde 
een sociale toeslag die, naargelang van de periode, wordt betaald als toeslag voor 
een langdurig werkloze rechthebbende (art. 42bis) of als toeslag voor een invalide 
rechthebbende (art. 50ter).

Het blijkt dat in de loop van die periode de sociaal verzekerde samenwoonde met 
een man en dat de inkomsten van die laatste het grensbedrag om recht te heb-
ben op de sociale toeslagen zoals bepaald in artikel 42bis en 50ter van de AKBW  
overschreed.

(19) Arbh. Bergen 9 april 2014, AR nr. 2012/M/Y5, onuitgegeven.
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Op 28 september 2010 maakte het kinderbijslagfonds aan de sociaal verzekerde een 
beslissing bekend tot terugvordering van de ten onrechte betaalde toeslagen gelet op 
de samenwoning.

De Arbeidsrechtbank van Charleroi, die gevraagd werd zich hierover uit te spreken, 
stelt dat er wel degelijk sprake was van onterecht ontvangen sociale toeslagen en dat 
er dus een motivering was voor de terugbetaling van die onterecht ontvangen be-
dragen. Overeenkomstig artikel 120bis KBW, waarin een verjaringstermijn van drie 
jaar is bepaald voor de terugvordering van een onverschuldigd bedrag tenzij ingeval 
van fraude van de sociaal verzekerde, waarbij de verjaringstermijn vijf jaar bedraagt,  
kan enkel de voorbije drie jaar worden teruggevorderd.

In dit geval is de rechtbank van mening dat het bewijs van frauduleuze handelingen 
door de vrouw niet is geleverd en dat dus de termijn van drie jaar van toepassing is.

Het kinderbijslagfonds tekent beroep aan tegen die beslissing.

Het Arbeidshof van Bergen onderzoekt het formulier P19 dat naar de sociaal verze-
kerde werd verzonden, en stelt vast dat het formulier duidelijk en ondubbelzinnig 
is over de verplichting om het kinderbijslagfonds op de hoogte te brengen van een 
samenwonende partner wiens inkomen in aanmerking kan worden genomen voor 
de berekening van het inkomen dat niet boven de bovengrens mag komen om recht 
te hebben op sociale toeslagen.

Het Hof stelt dan ook dat de sociaal verzekerde het samenwonen bewust niet heeft 
gemeld.

Het hof stelt bijgevolg dat het kinderbijslagfonds niet heeft verzaakt aan zijn in-
formatieplicht zoals die is opgenomen in artikel 3 en 4 van het Handvest van de 
Sociaal Verzekerde, maar dat de sociaal verzekerde frauduleuze handelingen stelde 
door bewust bepaalde verklaringen niet af te leggen.

Voorbeeld 7: de Arbeidsrechtbank van Charleroi bestudeert in een vonnis van 
5 maart 201420, de zaak van een moeder die kinderbijslag ontving voor haar vijf 
kinderen, terwijl een van die kinderen bij zijn vader woonde. Die vader had aan zijn 
kinderbijslagfonds gevraagd om de kinderbijslag voor dat kind te ontvangen.

Het kinderbijslagfonds van de vader bracht het kinderbijslagfonds van de moeder 
te laat op de hoogte, zodat bepaalde bedragen onterecht aan de moeder worden 
betaald, niet alleen omdat het kind niet meer bij haar gedomicilieerd staat, maar 

(20) Arbrb. Charleroi, 5 maart 2014, AR nr. 11/4217/A, onuitgegeven.



96

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2016

ook omdat ze voor haar vier andere kinderen een rang toegewezen kreeg waarbij nog 
rekening werd gehouden met het kind dat bij de vader woonde.

De rechtbank stelt dat het een vergissing van de kinderbijslagfondsen betreft en dat 
de moeder gezien de complexe regeling van artikel 69 en de groepering niet kon 
beseffen dat er een vergissing was gebeurd.

Voorbeeld 8: de Arbeidsrechtbank van Charleroi moet zich in een vonnis van 4 juni 
201421 uitspreken over het geval van een dame die sinds 1 januari 2008 een sociale 
toeslag ontving op basis van alleen haar eigen inkomsten. Ze ontvangt eerst een 
toeslag als langdurig werkloze met personen ten laste (art. 42bis) en vervolgens een 
toeslag als langdurig invalide met personen ten laste (art. 56 §2 en 50ter).

Het kinderbijslagfonds wordt er via een proces-verbaal van de politiediensten van op 
de hoogte gebracht dat, hoewel zij als enige geregistreerd staat op het adres, de vrouw 
al minstens 8 jaar met de vader van de kinderen samenwoont.

Het kinderbijslagfonds wint daarop inlichtingen in over de inkomsten van de sa-
menwonende partners om na te gaan of het inkomen van het koppel een impact 
heeft op de inkomensgrensbedragen om recht te hebben op de sociale toeslag.

Het kinderbijslagfonds eist niettemin de terugbetaling van de ten onrechte ontvan-
gen sociale toeslagen omdat de betrokkene nooit het inkomen van de persoon met 
wie ze een feitelijk gezin vormt, vermeldde.

De rechtbank merkt op dat de betrokkene samen met haar partner de woning heeft 
gekocht, ook al is enkel de moeder er gedomicilieerd. Hij wijst er ook op dat zij 
klacht tegen hem indiende bij de politie voor slagen en verwondingen, waarbij ze 
verklaarde dat ze sinds 2004 samen waren. De vader vermeldt bovendien dat hij 
wil terugkeren naar huis, en duidt daarbij de gekochte woning als het gezamenlijke 
huis aan. De rechtbank stelt bovendien dat beide ouders sinds december 2013 op 
hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

De rechtbank stelt dat de betrokkene geen enkel element aanvoert om die aanwij-
zingen te weerleggen en aan te tonen dat ze tijdens de betwiste periode geen feitelijk 
gezin vormde met de man in kwestie. De ten onrechte betaalde bedragen mogen dus 
teruggevorderd worden.

(21) Arbrb. Charleroi, 5 maart 2014, AR nr. 11/4217/A, onuitgegeven.
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Voorbeeld 9: de Arbeidsrechtbank van Brussel spreekt zich in een vonnis van 20 juni 
201422 uit over een geval van fraude met werkloosheidsuitkeringen met een impact 
op het recht op kinderbijslag.

Het ging om een persoon die onderworpen was aan de RSZ door opeenvolgende 
tewerkstellingen bij drie verschillende bedrijven in een welbepaalde periode, en die 
werkloosheidsuitkeringen had ontvangen op basis van de C4-formulieren van die 
drie ondernemingen. 

Uit een controle door de RVA is gebleken dat het in werkelijkheid ging om fictieve 
tewerkstellingen met als doel frauduleus een werkloosheidsuitkering te verkrijgen, 
boven op andere sociale uitkeringen van andere instellingen.

De RSZ heeft dus de loon- en onderworpenheidsaangiftes van de betrokkene geschrapt.

De rechtbank bevestigt vooreerst dat de uitsluitingsbeslissing van de RSZ gegrond was.

Vervolgens buigt de rechtbank zich over de beslissing van het kinderbijslagfonds tot 
terugvordering van de gewaarborgde kinderbijslag, aangezien de betrokkene tijdens 
de betwiste periode een recht in de werknemersregeling als niet-uitkeringsgerechtig-
de rechthebbende werkloze kon verkrijgen (artikel 56novies KBW).

De rechtbank stelt vast dat de RKW inderdaad ten onterechte heeft betaald en dat 
de kwade trouw van de sociaal verzekerde niet kan worden betwist.

Voorbeeld 10: de Arbeidsrechtbank van Charleroi moest in een vonnis van 3 september 
201423 een beslissing nemen over een onverschuldigde betaling omdat het inkomen van 
het gezin het grensbedrag om de sociale toeslagen te mogen ontvangen, had overschreden.

De bijslagtrekkende ontving kinderbijslag tegen de schaal voor invaliden (art. 50ter, 
54 en 56 Algemene Kinderbijslagwet) uit hoofde van haar invalide echtgenoot.

Het kinderbijslagfonds stelt vast dat de betrokkene gedurende een bepaalde periode 
geen recht meer had op die toeslag omdat de gecumuleerde inkomsten van het gezin 
het grensbedrag om de sociale toeslag te ontvangen, overschreden.

De betrokkene betwist niet dat de bedragen onverschuldigd zijn, maar roept artikel 
17, tweede lid, HSV in als bezwaar tegen de terugvordering van het bedrag, omdat 
het kinderbijslagfonds een administratieve vergissing beging.

(22) Arbrb. Brussel, 20 juni 2014, AR nr. 08/4619/A, onuitgegeven.
(23) Arbrb. Charleroi, 3 september 2014, AR nr. 13/1928/A, onuitgegeven.
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De rechtbank stelt eerst en vooral dat, rekening houdend met de aanzienlijke 
schommelingen in het inkomen van het gezin naargelang van de maand, het kinder-
bijslagfonds alleen a posteriori kon vaststellen of het grensbedrag werd overschreden. 

Vervolgens merkt ze op dat het formulier P19 dat aan de betrokkene werd verzon-
den met de vraag om haar inkomsten aan te geven, duidelijk is over de verplichting 
die zij heeft om aan haar kinderbijslagfonds elke wijziging in haar sociaal-economi-
sche situatie of gezinssituatie door te geven. 

Ten slotte stelt de rechtbank vast dat de betrokkene op geen enkel ogenblik haar 
kinderbijslagfonds ervan op de hoogte bracht dat haar inkomen aanzienlijk was 
gestegen, zodat er niet van mag worden uitgegaan dat zij te goeder trouw was zoals 
bedoeld in artikel 17, derde lid, HSV.

De rechtbank willigt de eis tot terugbetaling van het kinderbijslagfonds derhalve in.

3. SOLIDARITEIT TUSSEN INSTELLINGEN

We behandelen hierna een specifiek geval uit de rechtspraak. Het betreft de vraag of 
artikel 17, tweede lid, HSV ook van toepassing is als het onverschuldigde bedrag het 
gevolg is van een vergissing van een andere socialezekerheidsinstelling.

Is de instelling die de onverschuldigde betaling verricht verantwoordelijk voor de fout 
bij de andere instelling en moet zij er bijgevolg de negatieve gevolgen van dragen?

Bij het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Oudenaarde van 5 maart 201224 ging 
het om een sociaal verzekerde die kinderbijslag had ontvangen door een vergissing 
begaan bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen.

In dit geval ontving de op basis van artikel 69 en volgende KBW, als bijslagtrekken-
de aangewezen moeder de kinderbijslag voor haar kind. De vader laat zijn sociaal-
verzekeringsfonds weten dat het kind bij hem woont en dat hij dan ook voortaan 
zelf de kinderbijslag voor dit kind zou willen ontvangen.

Het sociaalverzekeringsfonds brengt het uitbetalende kinderbijslagfonds te laat op de 
hoogte, met als gevolg dat de uitkering ten onrechte aan de moeder wordt betaald.

De rechtbank beslist dat artikel 17, tweede lid niet beperkt is tot vergissingen van de 
betalende instelling en dat deze bepaling ook van toepassing is wanneer de vergissing 
door een andere socialezekerheidsinstelling wordt begaan.

(24) Arbrb. Oudenaarde, 5 maart 2012, AR nr. 940/A, onuitgegeven.
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De rechtbank past met andere woorden een solidariteitsprincipe toe tussen de ver-
schillende instellingen die instaan voor het toezicht op en de uitvoering van de so-
ciale wetgeving.

In beroep stelt de auditeur-generaal dat het kinderbijslagfonds geen enkele vergis-
sing kan worden aangewreven. De vergissing moet aan het sociaalverzekeringsfonds 
worden toegeschreven, waardoor de eis van het kinderbijslagfonds tot terugbetaling 
van de ten onrechte betaalde bijslag gegrond is.

De auditeur wijst er bovendien op dat de moeder het sociaalverzekeringsfonds in de 
zaak moet betrekken met het oog op een schadevergoeding en interesten op basis 
van artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (beroep wegens aansprakelijk-
heid uit onrechtmatige daad).

De auditeur verwijst nog naar bepalingen in andere wetgevingen waar personen 
solidair verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door een van hen ten 
opzichte van een andere persoon zijn begaan. Aangezien het Handvest van de So-
ciaal Verzekerde geen enkele precisering in die zin bevat, mag men er evenwel geen 
interpretatie aan geven die tegen de tekst ingaat.

Het Arbeidshof van Gent volgt in zijn arrest van 18 maart 2013 de stelling van het 
kinderbijslagfonds en de arbeidsauditeur en beslist dat artikel 17 HSV niet hoeft te 
worden toegepast25.

In het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 15 november 201126 betrof 
het een dame die het kinderbijslagfonds niet op de hoogte bracht van het feit dat 
haar dochter niet langer bij het gezin woonde, waardoor ze de derde rang verloor die 
ze samen met haar broers en zussen had.

Zij riep de toepassing van artikel 17, tweede lid in, zodat de terugvordering van de 
ten onterechte gestorte bedragen niet mogelijk zou zijn. Ter ondersteuning van dat 
argument haalde zij aan dat krachtens artikel 173quater KBW (momenteel AKBW) en 
artikel 1 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ), het kinderbijslagfonds verplicht is die 
informatie in te winnen via het netwerk en zich bijgevolg niet tot haar mag richten.

De rechtbank stelt dat de vrouw inderdaad geen enkele fout kan worden verweten 
omdat haar dochter de adreswijziging aan de gemeentediensten aangaf. Bovendien 
benadrukt de rechtbank dat het kinderbijslagfonds geen enkele vergissing kan wor-

(25) Arbh. Gent, 18 maart 2013 AR nr. 2013/AG/135, onuitgegeven.
(26) Arbrb. Brussel, 15 november 2011, AR nr. 8225/10, onuitgegeven.
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den aangewreven, aangezien het heeft gereageerd zodra het de informatie van de 
KSZ had ontvangen. De rechtbank stelt vast dat het in werkelijkheid door een ver-
gissing van de KSZ komt dat het kinderbijslagfonds niet sneller kon reageren.
 
De rechtbank betreurt dat het kinderbijslagfonds noch de moeder contact opnamen 
met de KSZ om die vergissing recht te zetten en is van mening dat het onverschul-
digde bedrag mag worden teruggevorderd.

Volgens de rechtspraak blijkt er dus geen solidariteit tussen de instellingen, waar-
door de instelling die de vergissing beging, verantwoordelijk wordt gesteld en niet 
de instelling die de gevolgen ervan ondergaat.

 CONCLUSIE

De regeling voor het beheer en de terugvordering van onverschuldigd betaalde be-
dragen vormt een grote uitdaging in de debatten voor de arbeidsrechtbanken, zeker 
voor een materie die zo evolutief is als het recht op gezinsbijslag.

Uit de studie van de in deze bijdrage aangehaalde rechtspraak blijkt dat de rech-
ters streven naar een evenwicht tussen bescherming van de sociaal verzekerde tegen 
vergissingen van de administratie enerzijds en de noodzaak om die bescherming 
duidelijk binnen de grenzen van het redelijke te houden om de overheidsfinanciën 
niet buitensporig te benadelen ten voordele van sociaal verzekerden die nalatig of te 
kwader trouw zijn anderzijds.

Vanuit dat oogpunt is het onderzoek van de rechtspraak waardevol, omdat het de 
deelentiteiten, die als gevolg van de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor de 
kinderbijslag, toelaat te achterhalen wat het behoud van het Handvest precies met 
zich meebrengt. De deelentiteiten zullen aldus op basis van de lessen die ze trekken 
uit de betrokken rechtspraak, kunnen beslissen om hetzij wetgevend op te treden 
om bepaalde punten te verduidelijken of, in een vergaandere hypothese, kunnen 
beslissen om afstand te nemen van het Handvest.

Hierbij dient te worden gepreciseerd dat, indien een deelentiteit voor het einde van 
de overgangsfase, alleen zou willen beslissen om het Handvest niet langer toe te 
passen, dit veronderstelt dat het niet om een essentieel element van het beheer of de 
betaling van de gezinsbijslag gaat. Zonder in detail te treden, merken we op dat voor 
beide situaties geldige argumenten aangevoerd kunnen worden.

Als een deelentiteit zou beslissen om het Handvest niet langer toe te passen, dient 
te worden gepreciseerd dat zij toch nog bepaalde andere verplichtingen zal moeten 
naleven. Behalve die gecoördineerde en gestructureerde inhoud van het Handvest 
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bestaan immers andere toepasselijke bepalingen, zoals de algemene rechtsbeginselen, 
de rechtstreeks toepasbare Europese normen enz. die tot doel hebben de beleidsmar-
ge van de openbare macht ten opzichte van de burger te beperken.

We herinneren eraan dat het Grondwettelijk Hof het standstillbeginsel toepasselijk 
acht op het Handvest, waardoor de wetgever achteraf geen sectorale bepalingen kan 
invoeren die minder gunstig zijn voor bepaalde sociaal verzekerden.

Het is overigens op basis daarvan dat de hervormingen inzake gezinsbijslag en ziek-
te- en invaliditeitsverzekering door het Grondwettelijk Hof werden verworpen door 
de mogelijkheid te voorzien om in afwijking van artikel 17, tweede lid, HSV ten 
onterechte betaalde bedragen op korte termijn terug te vorderen.

De standstill is echter niet absoluut, aangezien de wetgever er onder bepaalde voor-
waarden van kan afwijken. Uit de analyse van de rechtspraak van de Raad van State 
(met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen) en van het Grondwettelijk Hof blijkt 
overigens dat er in de praktijk weinig gevallen voorkomen waarbij een regeling  nie-
tig wordt verklaard wegens schending van het standstillbeginsel.

Hoewel actueel niet kan worden ingeschat wat het standpunt van het Grondwet-
telijk Hof zal zijn wanneer een deelentiteit zou afwijken van de toepassing van het 
Handvest ten voordele van een regeling die een minder grote bescherming biedt aan 
de sociaal verzekerde, lijkt het toch zeker dat het standpunt van de hogere recht-
spraak de actiemogelijkheden van de deelentiteiten zou kunnen beperken.

(Vertaling)
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SECTOR WERKLOOSHEID

DOOR GEERT VANDENDRIESSCHE
Adviseur, Directie Werkloosheidsreglementering RVA

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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DE INFORMATIEPLICHT IN HET KADER 
VAN DE VERPLICHTE VERZEKERING 
VOOR GENEESKUNDIGE 
VERZORGING EN UITKERINGEN

DOOR CAROLINE LEKANE*, DOROTHEE NEVENS** EN ALLISTER ZUINEN***
*attaché-jurist, Algemene ondersteunende diensten, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
**attaché-jurist, Dienst geneeskundige verzorging, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
***attaché-jurist, Dienst voor administratieve controle, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

1. INLEIDING 

Artikel 3 van het Handvest van de sociaal verzekerde1 bepaalt: “De instellingen van 
sociale zekerheid zijn verplicht aan de sociaal verzekerde die daar schriftelijk om ver-
zoekt, alle dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en verplichtingen te verstrekken 
en uit eigen beweging de sociaal verzekerde alle bijkomende informatie te verschaffen die 
nodig is voor de behandeling van zijn verzoek of het behoud van zijn rechten, onvermin-
derd het bepaalde in artikel 7. De Koning bepaalt, na advies van het beheerscomité of 
het bevoegde adviesorgaan van de betrokken instelling, wat onder dienstige inlichtingen 
moet verstaan worden alsmede de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.
De inlichting bedoeld in het eerste lid moet duidelijk melding maken van het nummer 
van het behandelde dossier, alsmede van de dienst die dat dossier beheert.
Deze inlichting moet nauwkeurig en compleet zijn om de betrokken sociaal verzekerde 
toe te laten al zijn rechten en verplichtingen uit te oefenen.
Deze inlichting is kosteloos en moet binnen een termijn van vijfenveertig dagen worden 
verstrekt.
De Koning bepaalt in welke gevallen informatieverstrekking wel aanleiding geeft tot inning 
van rechten en in welke sectoren die termijn van vijfenveertig dagen kan worden verlengd.
Hij stelt vast hoeveel die rechten bedragen, onder welke voorwaarden en op welke wijze 
ze verschuldigd zijn.”

Een horizontale lezing van het Handvest laat ongetwijfeld toe te stellen dat informa-
tieverstrekking aan de sociaal verzekerde het pijnpunt was waarrond de wetgever een 
Handvest voor de sociaal verzekerde wou opmaken.

(1) De wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘Handvest van de sociaal verzekerde’, B.S., 6 september 
1995, p. 25433.
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Deze vaststelling is onvermijdelijk bij het lezen van de verschillende bepalingen van 
deze wet. Behalve de bepaling van algemene aard die artikel 3 vormt, kan men er 
namelijk tal van varianten van deze verplichting uit halen: de adviesverplichting 
(art. 4), de verplichting van doorverwijzing (art. 5 en 9, lid 2), de verplichting van 
leesbaarheid van de mededelingen gericht aan de sociaal verzekerde (art. 6), de ver-
plichting van motivering en kennisgeving van de beslissingen (art. 7), de verplich-
ting van toekenning van prestaties telkens wanneer dit materieel mogelijk is (art. 8), 
de verplichting van informatie over de behandelingstermijn van een verzoek en over 
de verjaringstermijn die erop van toepassing is (art. 9, lid 1), enz.

Onderhavige tekst zal dus uitdrukkelijk gaan over de gevolgen van artikel 3 in de 
sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
Aangezien de interpretatie van deze bepaling gebeurt in het licht van de ratio legis 
van het Handvest2, kan men vaststellen dat de richtlijnen die de interpretatie van dit 
artikel leiden, mutatis mutandis, kunnen worden uitgebreid naar andere bepalingen. 
Wat een grondigere analyse van de bepalingen van het Handvest zelf en van hun 
inhoud betreft, verwijzen we naar de rechtsleer die al goed voorzien is.3

Bovendien wijzen we erop dat de opmaak van het Handvest geleid heeft tot een bre-
dere wetgevende stroming om de burgers rechtszekerheid te bieden, in het bijzonder 
dus correcte en toegankelijke inlichtingen, om hen toe te laten hun rechten daad-
werkelijk uit te oefenen. We citeren in dat verband het Handvest van de belasting- 
betaler4, het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten5, de wet betref-
fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen6, of zelfs de wet be-
treffende de openbaarheid van bestuur7. Merk ook op dat de laatste drie genoemde 
instrumenten ten volle van toepassing zijn in de gebieden van de sociale zekerheid, 
en dat deze worden toegepast onverminderd de bepalingen van het Handvest, die 
van nature gunstiger zijn.

(2) Zie deel 2, Korte terugblik op de ratio legis.
(3) S. Gilson, F. Lambinet, H. Preumont, Z. Trusgnach en S. Vinclaire, Hoofdstuk 4 – Devoirs généraux des 
institutions de sécurité sociale – information – conseil – Lisibilité – Réorientation, in Sécurité sociale - Dispo-
sitions générales, Brussel, Bruylant, 2016, pp. 413-458; J.-F. Funck, Le devoir d’information et de conseil des 
institutions selon la Charte de l’assuré social, in F. Etienne en M. Dumont (dir.), Regards croisés sur la sécurité 
sociale, Luik, Anthemis, 2012, p. 170 en v.; J.-F. Neven en S. Gilson, Dix ans d’application de la Charte de l’assuré 
social, Etudes pratiques de droit social, Brussel, Kluwer, 2008, pp. 7-55; Zie ook: K. Leus en I. Verheven, Voor-
lichtings- en informatieplicht van de instellingen van sociale zekerheid, in Het Handvest van de sociaal verzekerde 
en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, J. Put (ed.), Brugge, Die Keure, 1999, pp. 35-76.
(4) Goedgekeurd door de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, B.S., 20 augustus 1986,  
p. 11408.
(5) Omzendbrief nr. 370 van 12 januari 1993, B.S., 22 januari 1993, p. 1158.
(6) Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, B.S., 19 sep-
tember 1991, p. 19976.
(7) Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S., 30 juni 1994, p. 17662.
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2. KORTE TERUGBLIK OP DE RATIO LEGIS

Het uitgangspunt van het debat over het Handvest van de sociaal verzekerde is een on-
miskenbaar feit. Om van zijn rechten te kunnen genieten, moet men ze kennen: “dit 
sociale Handvest heeft tot doel een betere behandeling van de sociaal verzekerde te bereiken; 
de uitoefening van diens rechten is afhankelijk van drie voorwaarden: het bestaan van het 
recht kennen, er gebruik van willen maken, de toepassing ervan kunnen vorderen”.8

Het bestaan van een recht op het vlak van sociale zekerheid kennen is echter geen 
sinecure, gezien de complexiteit van de toepasbare wetgeving. Op de hoogte blijven 
van de wettelijke en reglementaire ontwikkelingen is een uitdaging voor de meeste 
stervelingen!

“In dat verband moet het Handvest van de sociaal verzekerde voldoen aan vijf vereisten: 
rechtszekerheid, toegankelijkheid, doorzichtigheid, snelheid en nauwkeurigheid en tot 
slot de vereenvoudiging van administratieve verplichtingen.
Dit Handvest moet voor de begunstigden van sociale prestaties niet alleen de mogelijkheid 
verbeteren om hun rechten uit te oefenen ten opzichte van de overheid maar in de eerste 
plaats toelaten armoede en onzekerheid te bestrijden. De meest cruciale problemen zijn 
namelijk de moeilijkheden die de armsten en de meest hulpbehoevenden ervaren om hun 
rechten te doen gelden”.9

Opgemerkt moet worden dat voordien al artikel 17 van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers be-
stond.10 Dit bepaalt: “§1. Maatregelen van organisatorische aard moeten worden ge-
troffen om de voorlichting te waarborgen waarop de sociaal verzekerden recht hebben.  
§2 . De Koning treft maatregelen met het oog op:
- de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten;
- de invoering van polyvalente aanvragen, inzonderheid ten behoeve van de sociaal verze-
kerden die onder meer dan één regeling ressorteren of die van de ene op de andere regeling 
overstappen;
- de vermindering van het aandeel van de sociaal verzekerden in het verstrekken van de 
vereiste bewijzen”.

Zoals de titel van de wet aangeeft, heeft die echter alleen betrekking op de werkne-
mers en uitsluitend op de sociale zekerheid stricto sensu (sociale bijstand is dus uitge-
sloten van het toepassingsgebied). Bovendien werd deze bepaling nooit uitgevoerd!11

(8) Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 353/1, uiteenzetting van de feiten, p. 1.
(9) Ibid.
(10) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S., 
 2 juli 1981, p. 8575.
(11) De Wet had de Koning gemachtigd om de ingangsdatum van de verschillende bepalingen te bepalen, maar 
vele werden nooit uitgevoerd! (zie artikel 41 van diezelfde wet).
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Vaak moeten de sociaal verzekerden worden beschouwd als een hulpbehoevend pu-
bliek (zieken, werklozen, invaliden, enz.). Het is dus zinvol om specifieke bepalin-
gen te voorzien die de rechtszekerheid, de administratieve vereenvoudiging en de 
garantie om de nodige informatie te verkrijgen voor de daadwerkelijke uitoefening 
van hun rechten, veiligstellen. Onder impuls van enkele afgevaardigden is de wetge-
ver gestart met de opmaak van een echt Handvest van de sociaal verzekerde.

3. VERSCHILLENDE DEBITEURS VAN DE VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN  
 INFORMATIE IN DE SECTOREN VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN

Artikel 3 van het Handvest van de sociaal verzekerde legt aan de instellingen van 
sociale zekerheid een informatieplicht op tegenover de sociaal verzekerden. Deze be-
paling werd aangevuld met een uitvoeringsbesluit12. Op grond van dit artikel 3 van 
het Handvest hebben de socialezekerheidsinstellingen een ‘reactieve’ verplichting tot 
het verstrekken van informatie en een ‘proactieve’ verplichting tot het verstrekken 
van informatie13 tegenover hun sociaal verzekerden.

In zekere mate zou het Handvest, op het moment van de goedkeuring, ‘avant-gardistisch’ 
kunnen lijken voor zover het een ‘proactieve’ informatieplicht oplegt, soms zelfs nog voor 
de genoemde instellingen van sociale zekerheid de middelen hebben om de verplichtingen 
die hun werden opgelegd, te vervullen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid werd 
namelijk ingevoerd door de wet van 15 januari 1990 waardoor de gegevensuitwisseling en 
de gegevensinzameling langs die weg nog maar in de kinderschoenen stonden.14

De socialezekerheidsinstellingen zijn, met andere woorden, verplicht de dienstige 
inlichtingen te bezorgen aan de sociaal verzekerde indien hij erom verzoekt, maar 
ook uit eigen beweging, zodra uit elementen van het dossier blijkt dat de betrokkene 
mogelijk recht heeft op een prestatie of dat hij er op zijn minst aanspraak op zou 
kunen maken.

De verplichting voor de instelling van sociale zekerheid om uit eigen beweging bij-
komende inlichtingen mee te delen, is dus niet afhankelijk van de voorwaarde dat 
de sociaal verzekerde haar vooraf schriftelijk om een inlichting over zijn rechten en 
verplichtingen heeft verzocht. Artikel 3 van het Handvest vereist van de instellingen 
van sociale zekerheid dus een reactief en proactief gedrag: het is hun taak om ervoor 
te zorgen dat de sociaal verzekerden de sociale prestaties waar ze wettelijk recht op 

(12) KB van 19 december 1997 houdende uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, en 7, lid 2, van de wet van 
11 april 1995 tot invoering van het ‘het Handvest van de sociaal verzekerde’, B.S., 30 september 1997, p. 35193.
(13) Zie in dat verband Cass. 23 november 2009, AC S.07.0115.F, Chron, D.S., 2010, p. 422.
(14) Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale ze-
kerheid, B.S., 22 februari 1990, p. 3288. Zie met name E. Degrave, L’E-gouvernement et la protection de la vie 
privée – Légalité, transparence et contrôle, Collection du CRIDS, Larcier, Brussel, 2014.
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hebben, kunnen krijgen. Daaruit volgt, in het bijzonder, dat als de instelling van de 
sociaal verzekerde een inlichting ontvangt die een invloed heeft op het behoud of 
de omvang van zijn rechten op sociale prestaties, ze verplicht is te reageren en hem 
te informeren over de stappen die moeten worden gezet of de verplichtingen die 
moeten worden nageleefd met het oog op het behoud van zijn rechten.15

Gezien de specifieke kenmerken van de verplichte verzekering geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, waren er boven op deze transversale uitvoeringsmaatregelen 
specifieke maatregelen nodig.

Daartoe werd artikel 295quater ingelast in het koninklijk besluit van 3 juli 1996 
houdende uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.16 Deze bepaling luidt: 
“Het Instituut en de verzekeringsinstellingen verstrekken aan elke sociaal verzekerde die 
daar schriftelijk om verzoekt de dienstige inlichtingen betreffende zijn rechten en ver-
plichtingen in het kader van de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen. Wanneer deze wetgeving raakpunten vertoont 
met andere sectoren van de sociale zekerheid kunnen de inlichtingen ook betrekking 
hebben op rechten en verplichtingen in die andere sectoren.
Onder dienstige inlichtingen wordt verstaan, elke inlichting die aan de sociaal verze-
kerde, op het gebied waarop zijn verzoek betrekking heeft, duidelijkheid verschaft over 
zijn persoonlijke toestand. Die inlichtingen hebben inzonderheid betrekking op de toe-
kenningsvoorwaarden van de prestaties, op de elementen die voor de vaststelling van het 
bedrag van de prestaties in aanmerking worden genomen en op de redenen voor vermin-
dering, schorsing of weigering van de prestaties.
Die inlichtingen worden verstrekt binnen een termijn van ten hoogste vijfenveertig da-
gen. Die termijn neemt een aanvang bij de ontvangst van het verzoek om inlichtingen 
door het Instituut of de verzekeringsinstellingen”.17

“De verplichting gaat verder dan het loutere antwoord op de vraag gesteld door de be-
langhebbende: ter gelegenheid van het genoemde verzoek moet de instelling van sociale 
zekerheid uit eigen beweging alle inlichtingen meedelen aan de sociaal verzekerde die 
hem kunnen toelaten aanspraak te maken op verschuldigde prestaties naargelang van 
zijn persoonlijke toestand. De verplichting tot het verstrekken van informatie uit eigen 
beweging of ambtshalve wordt beschouwd in het licht van de ratio legis van de wet van 
11 april 1995 zijnde een betere behandeling van de sociaal verzekerde te garanderen”.18

(15) Arbeidshof Bergen (9e k.), 22 mei 2014, J.T.T., 2015/6, nr. 1210, pp. 91-93.
(16) B.S., 31 juli 1996, p. 20285.
(17)  Ingelast door artikel 6 van het KB van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 
11 april 1995 tot invoering van het ‘Handvest” van de sociaal verzekerde’, en tot wijziging van het KB van 8 april 
1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, B.S., 29 maart 2002, p. 13371.
(18) Arbeidsrechtbank Bergen, 22 mei 2013, A.C. 10/750/A (onuitgegeven).
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Er werden verschillende andere uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd, in het bijzon-
der over de kennisgeving van beslissingen en de vorm ervan, alsook over de vereiste 
vermeldingen in bepaalde mededelingen.19

Men stelt erin vast dat de Koning heeft voorzien dat de verplichting tot het verstrek-
ken van informatie, in de sectoren van de geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
zowel gevolgen heeft voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) als voor de verzekeringsinstellingen. Dit sluit aan bij de bepalingen van het 
Handvest, dat deze verplichting tot het verstrekken van informatie oplegt aan de 
instellingen van sociale zekerheid, in brede zin bepaald in artikel 2.20

Gezien de driehoeks- (sociaal verzekerde, verzekeringsinstelling en RIZIV), zelfs 
vierhoeksrelatie (de drie voornoemde actoren en de zorgverlener), in de sectoren van 
de geneeskundige verzorging en uitkeringen, lijkt het verstandig een overzicht te 
geven over de verdeling van de bevoegdheden op dit vlak tussen de verschillende ac-
toren. Moet de lezing van de bepalingen van het Handvest en van artikel 295quater 
van het KB van 3 juli 1996 ons inderdaad doen besluiten te stellen dat het RIZIV en 
de verzekeringsinstellingen samen gehouden zijn aan de informatieplicht?

Met andere woorden, moet men stellen dat, ongeacht de inlichtingen die de sociaal 
verzekerde moet krijgen, de verplichting gelijktijdig zal neerkomen op de twee be-
trokken instellingen?

We zijn van mening dat dit niet het geval is, en dat men, om te weten wie de ver-
plichting heeft, zich enerzijds vragen moet stellen over de respectieve bevoegdheden 
van elk, en anderzijds over de inlichtingen ter beschikking van elk.

3.1. INLEIDING OVER DE VERSCHILLENDE RELATIES IN DEZE SECTOREN
Het toepassingsgebied van de wet van 11 april 1995 wordt bepaald in hoofdstuk 1.
Artikel 1 bepaalt: “Deze wet is van toepassing op iedere persoon en op iedere instelling 
van sociale zekerheid”.
Artikel 2 bepaalt de begrippen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en de toe-
passing van de wet en voor haar uitvoeringsmaatregelen. Dit artikel, in verband 
gebracht met de sectoren van de uitkeringen en geneeskundige verzorging, bepaalt: 

(19) Artikelen 160bis tot 160sexies, 245bis tot 245nonies, 295bis en 295ter van het KB van 3 juli 1996 houdende 
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör-
dineerd op 14 juli 1994, ingevoerd door het KB van 24 november 1997 tot wijziging van sommige bepalingen 
inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ingevolge de invoering van ‘het 
Handvest van de sociaal verzekerde’, B.S., 23 december 1997, p. 34515.
(20) Zie bepaling genoemd in onderhavige studie, in punt 3.3. Relatie zorgverlener/sociaal verzekerde.
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“Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsmaatregelen 
wordt verstaan onder: (…)
2° ‘instellingen van sociale zekerheid’:
a) de ministeries, de openbare instellingen van sociale zekerheid alsook elke instelling, 
overheid of elke rechtspersoon van publiek recht die prestaties van de sociale zekerheid 
toekent (RIZIV);
b) de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, dat wil zeggen de instellingen van 
privaatrecht, andere dan de sociale secretariaten voor werkgevers (en de tariferingsdien-
sten van de apothekersverenigingen), die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing 
van de sociale zekerheid; (...);
3° ‘personen’: de natuurlijke personen, hun wettelijke vertegenwoordigers of gemachtig-
den, de verenigingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, en alle instellingen of open-
bare besturen; (...)”.

Uit deze definities kunnen we dus afleiden dat het Handvest van de sociaal verze-
kerde zowel van toepassing is op het RIZIV als op de ziekenfondsen. Bovendien 
moet worden gepreciseerd dat de verzekeringsinstellingen uitsluitend meewerkende 
instellingen zijn in het kader van de verplichte verzekering, en niet in het kader van 
de aanvullende verzekering; de aanvullende verzekering valt bijgevolg niet binnen 
het materiële toepassingsgebied van het Handvest.21

Wat het begrip ‘personen’ betreft, vermelden we nog dat op het vlak van arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen, het Handvest alleen van toepassing is op de gerechtigde, aangezien alleen 
hij de begunstigde is van het recht op uitkeringen, en niet op zijn personen ten laste.22

3.2. RELATIE VERZEKERINGSINSTELLING/SOCIAAL VERZEKERDE
De verzekeringsinstelling is uiteraard de eerstelijnsspeler: zij beschikt namelijk over 
een dossier inzake zijn aansluiting, een dossier dat de persoonlijke gegevens bevat, 
of op zijn minst kan bevatten, die nodig zijn om een recht op het vlak van genees-
kundige verzorging of uitkeringen (gegevens over de persoonlijke situatie, over de 
gezondheidstoestand, enz.) te onderzoeken.

(21) Het Grondwettelijke Hof heeft bepaald dat “artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
‘Handvest van de sociaal verzekerde’ de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre het onder de 
socialezekerheidsaangelegenheden waarop die wet betrekking heeft, de verplicht geworden aanvullende verzekeringen 
bedoeld in de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen niet 
opneemt terwijl het de aanvullende door de fondsen voor bestaanszekerheid toegekende voordelen opneemt. De aan-
vullende verzekeringen aangeboden door de ziekenfondsen op basis van artikel 3 van de voormelde wet van 6 augustus 
1990 zijn verbonden aan de vrijwillige aansluiting van de verzekerde in tegenstelling tot de voordelen ter aanvulling 
van de voorzieningen in het raam van de sociale zekerheid, toegekend binnen de perken van hun statuten door de 
fondsen voor bestaanszekerheid. Zij zijn verplichte verzekeringsprestaties omdat ze verbindend worden verklaard bij 
koninklijk besluit”, Grondwettelijk hof, 20 december 2012, Arrest nr. 165/2012.
(22) Cass., 13 september 2010, J.T.T., 2010, nr. 1082, p. 437.
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Bovendien is ze belast met de uitbetaling van de prestaties en terugvordering ervan 
in het geval van ten onrechte betaalde prestatie, maar ook met het nemen van de 
meeste beslissingen over de toekenning van een recht of betaling van een prestatie, 
en dit met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en onder 
controle van de inspectiediensten van het RIZIV.

Gezien de nabijheid van sociaal verzekerde en verzekeringsinstelling, een niet-be-
staande nabijheid voor wat betreft het RIZIV, is het logisch dat de verplichting tot 
het verstrekken van informatie grotendeels berust op de verzekeringsinstelling.

Alleen die kan namelijk de concrete inlichtingen verstrekken over het persoonlijke 
dossier van de betrokkene en kan over elementen beschikken die doen vermoeden 
dat de verzekerde aan de voorwaarden voldoet om te genieten van een recht waarop 
hij geen aanspraak heeft gemaakt. Ze is ook, als professional van de sector, perfect 
op de hoogte van de interpretatie die moet worden gegeven aan de bepalingen die ze 
toepast. In die omstandigheden moet men vaststellen dat de verzekeringsinstelling 
alle mogelijke en denkbare inlichtingen kan geven aan de sociaal verzekerde over zijn 
rechten, zowel vanuit een abstract standpunt (interpretatie van de regelgevingen) als 
vanuit een concreet standpunt (gevolgen van een bepaalde inlichting in het persoon-
lijke dossier van de sociaal verzekerde).

In die mate dat wanneer, enerzijds, de fout bij de verzekeringsinstelling ligt en alleen 
bij haar en anderzijds, de verzekerde er zich niet bewust kon van zijn, aangezien hij 
niet geïnformeerd was over het feit dat een verzoek tot verlenging moest worden in-
gediend om verder te genieten van een verhoogde prestatie, de ten onrechte betaalde 
prestatie gecreëerd door deze fout ten laste moet worden gelegd van de verzekerings-
instelling aangezien de genomen beslissing om het onterecht toegekende voordeel te 
schrappen gepaard kon gaan met een retroactieve werking.23

3.3. RELATIE RIZIV/SOCIAAL VERZEKERDE
Zoals hierboven gezegd is het RIZIV echter ook debiteur van deze verplichting tot 
het verstrekken van informatie. Maar in welke mate, aangezien de verzekeringsin-
stelling, zoals reeds vermeld, de sociaal verzekerde kan informeren over alle aspecten 
van de betrokkene?

Ongeacht in de sector van de geneeskundige verzorging of die van de uitkeringen, 
het RIZIV zal vooral bevoegd zijn om inlichtingen te verstrekken over de interpreta-
tie en de abstracte toepassing van de regelgeving. Het Instituut is echter, a priori, niet 

(23) Arbeidshof Luik, afdeling Namen, 23 augustus 2011, A.C. nr. 2010/AN/69, UNML c/ R.B. – RIZIV; 
(cf. ook Arbeidshof Luik, afdeling Namen, dinsdag 15 februari 2011, A.C. nr. 2010/AN/69, UNML c/ R.B. 
– RIZIV – onuitgegeven).
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langer bevoegd zodra het gaat over een uitspraak over de effectieve toepassing door 
de verzekeringsinstelling van deze regelgeving in het concrete geval.

Deze uitspraak dient echter te worden genuanceerd: het RIZIV controleert, via 
haar Dienst voor administratieve controle, de toepassing van de regelgeving door 
de verzekeringsinstellingen. In het geval dat een sociaal verzekerde een klacht tegen 
zijn ziekenfonds indient bij het RIZIV, is het Instituut dus, in principe, verplicht 
de sociaal verzekerde te informeren over het resultaat van zijn onderzoeken. Deze 
informatieverstrekking is niettemin soms overbodig geworden, wanneer de sociaal 
inspecteur van het RIZIV vaststelt dat het dossier niet werd behandeld door de ver-
zekeringsinstelling zoals het moest, en dat hij een rapport opstelt en doorgeeft aan 
de verzekeringsinstelling om de situatie van de sociaal verzekerde te regulariseren.

De verzekeringsinstelling die de situatie regulariseert neemt dan een nieuwe beslis-
sing die ze moet bekendmaken aan de sociaal verzekerde, volgens de modaliteiten 
voorzien in het bovengenoemde KB van 3 juli 1996 en dat de vermeldingen, voor-
zien door het Handvest, moet bevatten. Door de kennisgeving van deze nieuwe 
beslissing zal de sociaal verzekerde, bijgevolg, op de hoogte zijn.

Wat betreft de concrete toepassing van de regelgeving, is het dus vooral in het geval 
dat de controlediensten vaststellen dat het dossier correct werd behandeld, dat het 
RIZIV de sociaal verzekerde zal moeten informeren.

Hoe dan ook, als het Instituut niet over de nodige persoonlijke gegevens beschikt 
om het verzoek tot inlichtingen van de verzekerde te onderzoeken, blijft het toch de-
biteur van de verplichting tot doorverwijzing voorzien in artikel 5 van het Handvest.

Men moet dus besluiten dat de verzekeringsinstellingen en het RIZIV een reactieve 
verplichting tot het verstrekken van informatie hebben die gelijktijdig geldt, en dat 
deze verplichting gepaard gaat met de verplichting tot doorverwijzing als een nood-
zakelijke inlichting niet ter beschikking is van de instelling die erom verzocht wordt.

Op het vlak van de proactieve verplichting tot het verstrekken van informatie, moet 
men daarentegen vaststellen dat het RIZIV uitleg verschuldigd is over de regelgeving 
en de concrete toepassing ervan, aangezien het, per definitie, niet beschikt over de 
inlichtingen waaruit het kan alfleiden of een sociaal verzekerde voldoet aan de voor-
waarden om te genieten van een bepaalde prestatie.
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3.4. RELATIE ZORGVERLENER/SOCIAAL VERZEKERDE
Uit artikel 2 van het Handvest volgt dat dit niet van toepassing is op de zorgverleners 
en daardoor op de relatie zorgverlener/sociaal verzekerde.

In het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 
is de zorgverlener nochtans een sleutelfiguur.
Men kan zich afvragen of de zorgverlener geen verplichting tot het verstrekken van 
informatie heeft tegenover zijn patiënt, en welke desgevallend de inhoud van de ver-
plichting tot het verstrekken van informatie zou zijn. Is de zorgverlener bijvoorbeeld 
verplicht de patiënt te informeren over de kosten van de gezondheidsprestatie of van 
de behandeling en de diensten die ermee te maken hebben?

Volgens de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt24, heeft 
de zorgverlener, die geraadpleegd wordt door een patiënt, een informatieplicht te-
genover die laatste.
Die informatieplicht van de geneesheer gaat samen met het recht op informatie van 
de patiënt: elke zieke moet eerst zijn akkoord geven vooraleer de verzorging, vereist 
door zijn gezondheidstoestand, te ontvangen.

Zo heeft het Hof van Cassatie op grond van een arrest van 14 december 2001, 
eraan herinnerd dat de verplichting van de geneesheer om de patiënt te informeren 
over de interventie die hij aanraadt, wordt verklaard door de noodzaak waartoe hij 
verplicht is om zijn vrije en geïnformeerde toestemming te verkrijgen vooraleer deze 
interventie te doen25. Informatieverstrekking aan de patiënt vormt dus de noodza-
kelijke voorwaarde om de geïnformeerde toestemming van de patiënt te verkrijgen. 
Informatieverstrekking aan en toestemming van de patiënt zijn dus twee nauw ver-
bonden begrippen.

Deze dubbele verplichting die de geneesheer heeft om zijn patiënt te informeren en 
zijn toestemming te verkrijgen, vindt haar oorsprong in de artikelen 7 en 8 van de 
wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
Artikel 7, §1 bepaalt namelijk dat “de patiënt tegenover de beroepsbeoefenaar recht 
heeft op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezond-
heidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan”.
In paragraaf 2 staat dat “De communicatie met de patiënt geschiedt in een duidelijke taal”.

(24) Art. 7 en 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S., 26 september 
2002, p. 43719.
(25) Cass. (1e k.) AC C.98.0469.F, 14 december 2001, J.L.M.B., 2002, boek 13, 532 en http://jlmbi.larcier.
be (7 februari 2003).
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Artikel 8, §1 bepaalt dat “de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk 
en vrij toe te stemmen in iedere tegemoetkoming van de beroepsbeoefenaar. (…)”.
In paragraaf 2 van dit artikel 8 is voorzien dat “de inlichtingen die aan de patiënt 
verstrekt worden, met het oog op het verlenen van diens toestemming bedoeld in §1, 
betrekking hebben op het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de 
voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s verbonden aan 
de tegemoetkoming, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen. Ze 
betreffen bovendien de mogelijke gevolgen ingeval van weigering of intrekking van de 
toestemming, en andere door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant geachte verdui-
delijkingen, desgevallend met inbegrip van de wettelijke bepalingen die met betrekking 
tot een tussenkomst dienen te worden nageleefd”.

De verplichting tot het verstrekken van informatie die neerkomt op de zorgverlener, 
heeft dus zowel betrekking op de behandeling of de interventie als op de financiële 
kosten.

Deze verplichting tot het verstrekken van informatie van de zorgverleners vinden we 
ook terug in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumenten-
bescherming (de WMPC)26, die sinds meerdere arresten van het Grondwettelijke 
hof27 van toepassing is op alle zorgverleners.

Op 28 mei 2014 werd in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd van 15 mei 
2014 tot invoeging van het Boek XIV ‘Marktpraktijken en consumentenbescher-
ming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep’ in het Wetboek van econo-
misch recht en houdende invoeging van houdende invoeging van de definities eigen 
aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de 
boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.28

Deze wet beoogt, enerzijds diverse Europese richtlijnen op het vlak van marktprak-
tijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep 
om te zetten in het Belgisch recht en, anderzijds, de ongrondwettigheid te verhelpen 
van de uitsluiting van vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de WMPC.

Het Wetboek van economisch recht bepaalt in art. XIV.3 een algemene verplichting 
tot het verstrekken van informatie “vooraleer de consument wordt gebonden door een an-
dere overeenkomst dan op afstand of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening”.
De informatie slaat, onder andere, op de voornaamste kenmerken van het product 
(dat in het bijzonder geneeskundige prestaties omvat).

(26) Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, B.S., 12 april 2010, 20803.
(27) Grondwettelijk hof, 6 april 2011, nr. 55/2011; Grondwettelijk hof, 15 december 2011, nr. 192/2011 en 
Grondwettelijk hof, 9 juli 2013, nr. 99/2013 (arrest waarmee het Hof de artikelen van de WMPC heeft geannu-
leerd over de uitsluiting van beoefenaars van een vrij beroep van het toepassingsgebied van die wet).
(28) B.S., vrijdag 30 mei 2014, p. 41955.
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Het doel van de tussenkomst van de zorgverlener moet bijgevolg nauwkeurig wor-
den bepaald. De patiënt moet ook worden geïnformeerd over de identiteit en de ge-
gevens van de beroepsbeoefenaar, over de prijs en eventueel de modaliteiten inzake 
betaling, levering, uitvoering, behandeling van klachten, ...29

Al die inlichtingen moeten duidelijk en begrijpelijk worden verstrekt, maar de wet 
brengt hierin geen duidelijkheid en eist niet dat die schriftelijk worden gegeven.
Artikel XIV.4 bepaalt wel uitdrukkelijk dat de prijs leesbaar en zichtbaar moet wor-
den opgegeven.

Tot slot noteren we dat artikel XIV.56 de beoefenaar van een vrij beroep verplicht aan 
de consument die erom verzoekt, kosteloos een bewijsstuk af te geven. De Koning kan 
deze afgifte opleggen voor de diensten of categorieën van diensten die hij aanwijst.

Het is in dit kader dat de wetgever is tussengekomen om financiële transparantie te 
garanderen ten opzichte van patiënten.30

4. ONTWIKKELINGEN IN DE TWEE SECTOREN

4.1. SECTOR VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

4.1.1. Inleiding
In het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging, berust de in-
formatieplicht vooral op de verzekeringsinstellingen. Ze vormen de eerste pijler van 
de ziekteverzekering en moeten maximale toegang en informatie garanderen aan de 
sociaal verzekerde. Het RIZIV heeft uiteraard een informatieplicht op grond van 
artikel 3 van het Handvest.

Ondanks deze reglementaire verplichtingen is het moeilijk voor de sociaal verzeker-
de om correct geïnformeerd te worden over de kosten, toegangs- en terugbetalings-
voorwaarden van geneeskundige verzorging.

De verzekering geneeskundige verzorging is namelijk een terugbetalingssysteem 
waarin drie personen een cruciale rol spelen: de sociaal verzekerde, die in de eerste 
plaats een patiënt is, de zorgverleners, zoals hiervoor genoemd, en het ziekenfonds.

De patiënt gaat naar zijn arts voor een raadpleging en betaalt een bepaald ereloon. 
De geneesheer geeft hem een getuigschrift voor verstrekte hulp dat de patiënt moet 

(29) C. Defraene en J. Machiels, Les médecins et le code de droit économique, in Le nouveau code de droit 
économique. Quelles incidences sur les professions libérales, Anthemis, 2015, p. 216.
(30) Zie deel 4.1. Sector van de geneeskundige verzorging.
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indienen bij zijn ziekenfonds om terugbetaald te worden. Het bedrag van terugbe-
taling hangt af van een groot aantal factoren en in dat verband is een juiste informa-
tieverstrekking van cruciaal belang. Des te meer wanneer terugbetalingen afhangen 
van bepaalde voorwaarden: vb. de ziekteverzekering zal tegemoetkomen voor log-
opedische prestaties indien en nadat de adviesgeneesheer van het ziekenfonds zijn 
toestemming heeft gegeven. Het is uiteraard de taak van het ziekenfonds om de 
modaliteiten mee te delen aan de sociaal verzekerde met het oog op het verkrijgen 
van een dergelijke toestemming.

Er bestaat, gezien het Handvest, een expliciete informatieplicht uit hoofde van het 
ziekenfonds en van het RIZIV ten opzichte van de sociaal verzekerde.31 Men kan 
zich ook de vraag stellen over een eventuele verplichting tot het verstrekken van 
informatie uit hoofde van de zorgverlener.32

De enige manier voor de patiënt om de kosten van zijn prestaties te kennen is het 
getuigschrift voor verstrekte hulp dat hem wordt uitgereikt door de verlener. Dit 
getuigschrift voor verstrekte hulp is echter moeilijk leesbaar en begrijpelijk.

De kosten van een geneeskundige prestatie bestaan in feite uit verschillende elemen-
ten: het wettelijke tarief, zoals bepaald door de overeenkomsten- en akkoordencom-
missies en de eventuele supplementen die een niet-conventionele zorgverlener kan 
vragen. Het wettelijke tarief, dat de tegemoetkoming van de verplichte verzekering 
omvat (die het ziekenfonds terugbetaalt) en het remgeld (dat ten laste blijft van de 
sociaal verzekerde).

Op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp kan de patiënt niet altijd de kos-
ten van een prestatie, de tegemoetkoming van de overeenkomstige verzekering en, 
bijgevolg, het overblijvende bedrag voor zijn rekening kennen.

Het systeem was dus niet perfect transparant, ondanks de verplichting tot het ver-
strekken van informatie voorzien door het Handvest van de sociaal verzekerde. De 
wetgever is bijgevolg tussengekomen door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse 
bepalingen inzake gezondheid33 goed te keuren (hierna, de transparantiewet).
De transparantiewet heeft tot doel de patiënt duidelijke inlichtingen te verstrekken 
over de financiële voorwaarden waarin de zorgverlener zijn prestaties heeft verricht 
en zo ook de patiënt te sensibiliseren en zijn verantwoordelijkheid te bevorderen.

(31) Zie deel 3. Verschillende debiteurs van de verplichting tot het verstrekken van informatie.
(32) Zie deel 3.3. Relatie zorgverlener/sociaal verzekerde.
(33) Art. 22 en 23 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S., 17 
augustus 2015, p. 52851.
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4.1.2. Financiële transparantie in geneeskundige verzorging
Artikel 53 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 199434, garandeert de transparantie 
van de kosten van geneeskundige verzorging tegenover de sociaal verzekerde door:
• de verplichting voor de zorgverlener om op het getuigschrift voor verstrekte hulp 

of op het als zodanig dienstdoende document, in elk geval, het bedrag betaald 
door de patiënt te vermelden;

• de beperking van de gevallen waarin een voorschot kan worden geïnd;
• de verplichting voor de zorgverlener om een bewijsstuk af te geven aan de patiënt, 

in het geval van elektronische facturatie in de derdebetalersregeling en in het geval 
van cumul tussen vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties.

Deze verplichtingen werden aan de zorgverleners opgelegd vanaf 1 juli 2015.
Tezelfdertijd garandeert de financiële transparantie ook een duidelijke informatie-
verstrekking aan de patiënt.

a)  Vereenvoudiging van het getuigschrift voor verstrekte hulp en vermelding van de 
ontvangen bedragen
Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het belangrijkste middel om informatie te 
bezorgen aan de sociaal verzekerde.

Daarom werd, door de transparantiewet, een verplichting voor de zorgverlener in-
gevoerd om, in elk geval, het bedrag betaald door de sociaal verzekerde aan de zorg-
verlener op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of op een 
gelijkwaardig document te vermelden. Dit beginsel is zowel van toepassing voor 
fysieke personen als voor rechtspersonen.

(34) De Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 
op 14 juli 1994, B.S., 27 augustus 1994, p. 21524.
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Dat was voordien niet het geval: de belastingwetgeving, meer bepaald de ministeriële 
besluiten van 17 december 1998 en van 28 maart 200335, bepaalden dat de zorgver-
lener het ontvangstbewijs maar moest invullen wanneer hij prestaties verrichtte voor 
eigen rekening en wanneer hij de betaling contant had ontvangen. Wanneer de zorg-
verlener een prestatie verrichtte voor andermans rekening enerzijds, of wanneer de 
patiënt met een overschrijving had betaald anderzijds, voorzag de belastingwetgeving 
een vrijstelling om het ontvangstbewijs uit te reiken.

Voor de financiële transparantie en in het kader van de verplichting tot het ver-
strekken van informatie, werd dit dus gewijzigd zodat het ontvangen bedrag voor 
de geleverde prestatie altijd op het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor 
verstrekte hulp moet worden vermeld, of de betaling contant gebeurde of met een 
overschrijving. Er is altijd een spoor van wat de patiënt heeft betaald.

(35) - Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ont-
vangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de genees-
heren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische 
biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, B.S., 30 december 1998, p. 41660;
- Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbe-
wijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, 
de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthop-
tisten, B.S., 30 december 1998, p. 41642;
- Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbe-
wijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundi-
gen, B.S., 30 december 1998, p. 41628;
- Ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften 
voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor 
geneeskundige verzorging, B.S., 30 december 1998, p. 41603;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstem-
mingsstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging, B.S., 4 april 
2003, p. 1722;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het 
dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen 
gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthoptisten, B.S., 4 april 2003, p. 17239;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het 
dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen B.S., 4 april 2003, p. 17249;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van17 december 1998 tot 
vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het 
dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen 
die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering B.S., 4 april 2003, p. 17254;
- Ministerieel besluit van 28 maart 2002 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften 
voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook die moeten worden gebruikt door de podologen en de 
diëtisten, B.S., 4 april 2003, p. 17204.
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De ministeriële besluiten van 17 december 1998 en 28 maart 2003 werden dus 
ingetrokken en vervangen door de ministeriële besluiten van 22 december 2015.36

Bovendien worden de getuigschriften vernieuwd met een vereenvoudiging en een 
verduidelijking tot doel.
Zo wordt er een uniek model van getuigschriften voorzien per categorie van zorgver-
lener. Het getuigschrift is identiek, onafhankelijk van het feit of de verlener optreedt 
als fysieke persoon of binnen een rechtspersoon, en het bevat altijd een ‘ontvangstge-
deelte’ waarop het bedrag betaald door de patiënt moet worden vermeld.

Verder werd beslist om de gebruikte terminologie duidelijker te maken en de over-
bodige vermeldingen te schrappen.

Deze nieuwe getuigschriften zullen door alle zorgverleners gebruikt worden voor alle 
prestaties, geleverd vanaf 1 juli 2017.

Tot slot werd volgens het ‘only once’-principe dat is opgenomen in de wet van 5 mei 
201437 en dat meer bepaald het gebruik inhoudt van een uniek identificatienummer 
voor de verwijzing naar een onderneming en naar zorgverleners, verplicht om hun 
KPB-nummer (Kruispuntbank van ondernemingen) te vermelden.

b)  Beperking van de voorschotten
De wetgever heeft van de transparantiewet gebruik gemaakt om de mogelijkheid, voor 
de zorgverleners, om voorschotten op de medische honoraria te vragen, te reglementeren.
In de praktijk kan er geen voorschot worden gevraagd indien de bevoegde overeen-
komst- of akkoordcommissie geen limiet heeft voorzien voor een dergelijke voorschot.

(36)  - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift 
voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in 
de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering B.S., 28 december 2015, p. 79608;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften 
voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige 
verzorging, B.S., 29 december 2015, p. 79854;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor 
verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen, B.S., 29 december 
2015, p. 79812;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor 
verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassisten-
ten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten, orthoptisten en ergotherapeuten B.S., 
29 december 2015, p. 79887;
- Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het 
ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de 
diëtisten B.S., 29 december 2015, p. 79906.
(37) Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de dien-
sten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling 
van elektronische en papieren formulieren, B.S., 4 juni 2014, p. 42601.
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 c)  Afgifte van een bewijsstuk
Een duidelijk overzicht van de geleverde prestaties en de prijs ervan is belangrijk 
voor de sociaal verzekerde. De transparantiewet heeft bijgevolg de verplichting op-
gelegd aan de zorgverleners om een bewijsstuk van de verrichte prestaties af te geven.

Deze verplichting, in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/24/EU van 
9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grens-
overschrijdende gezondheidszorg38 en de wet van 6 april 2010 betreffende markt-
praktijken en consumentenbescherming39, beoogt de bescherming van de sociaal 
verzekerde.

Het bewijsstuk moet worden onderscheiden van het getuigschrift voor verstrekte 
hulp of van het gelijkwaardige document. Deze bepaling werd ingevoegd om de 
patiënt te informeren.

De zorgverlener moet een bewijsstuk van de geleverde prestaties uitreiken:
• in het geval van cumul van vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties;
• in het geval van elektronische facturatie in de derdebetalersregeling.

Wanneer de zorgverlener vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties aanrekent, 
moet hij, sinds 1 juli 2015, een bewijsstuk afleveren. Het doel is dus de patiënt ook 
te informeren over bedragen betreffende de prestaties die geen tegemoetkomingen 
van de verplichte verzekering teweegbrengen en die dus niet op het getuigschrift 
voor verstrekte hulp voorkomen.

De uitreiking van een bewijsstuk moet ook plaatsvinden wanneer de facturatie ge-
beurt in de derdebetalersregeling: in dit geval beschikt de patiënt namelijk niet over 
een getuigschrift voor verstrekte hulp, maar moet hij toch worden geïnformeerd 
over de kosten van de geneeskundige verzorging.

De transparantiewet voorziet de minimale vermeldingen die het bewijsstuk moet 
omvatten.

Wanneer een zorgverlener een getuigschrift voor verstrekte hulp moet afgeven, dan 
moet op het bewijsstuk het totaal te betalen bedrag vermeld worden (met inbegrip 
van de reeds betaalde voorschotten) alsook het totaalbedrag voor de vergoedbare 

(38) Richtlijn 2011/24/EU van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grens-
overschrijdende gezondheidszorg, P.B.E.U., 4 april 2011, www.eur-lex.europa.eu.
(39) De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bevat, in artikel 80, 
een verplichting voor de ondernemingen om een bewijsstuk uit te reiken aan de consument die het vraagt. 
Sinds het arrest 99/2013 van 9 juli 2013 van het Grondwettelijk hof, moet worden beschouwd dat deze wet van 
toepassing is op alle zorgverleners.



146

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2016

prestaties, inclusief de eventuele supplementen. De lijst van niet-vergoedbare presta-
ties moet ook worden vermeld, met voor elke prestatie de beschrijving ervan en het 
betaalde bedrag. Het gaat om het vereenvoudigde bewijsstuk.

Wanneer de zorgverlener geen getuigschrift voor verstrekte hulp moet afleveren aan 
de patiënt (bijvoorbeeld, bij toepassing van een elektronische facturatie in het kader 
van de derdebetalersregeling), moet op het bewijsstuk ook de lijst van de betrokken 
vergoedbare prestaties vermeld zijn. Voor elke prestatie moet het nomenclatuur-
nummer of de beschrijving worden opgegeven, alsook het betaalde bedrag, volgens 
de wettelijke tarieven, het bedrag dat de patiënt als supplement heeft betaald en het 
bedrag van de tegemoetkoming dat rechtstreeks werd gefactureerd aan de verzeke-
ringsinstelling. Het gaat om het volledige bewijsstuk.

 d)  Sancties
Het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor verstrekte hulp invullen en een 
bewijsstuk afgeven zijn dus, volgens het bovengenoemde artikel 53, verplichtingen 
voor de zorgverlener. De wet geneeskundige verzorging en uitkeringen heeft niette-
min geen specifieke sancties voorzien.

Het ontvangstbewijs bevat evenwel een belastingluik. Op basis van de belastingwet-
geving omvat in de ministeriële besluiten van 22 december 2015, is de zorgverlener 
verplicht het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor verstrekte hulp uit te 
reiken. De belastingcontroleurs moeten dus nagaan of het deel ‘ontvangstbewijs’ van 
het getuigschrift correct werd ingevuld.

Wanneer het bewijsstuk niet werd afgegeven, kan het Wetboek van economisch 
recht worden toegepast. Die voorziet namelijk in een strafrechtelijke boete van 26 
tot 10.000 EUR wanneer een bewijsstuk niet wordt uitgereikt aan de consument 
op zijn verzoek.40

Het Sociaal Strafwetboek straft ook de zorgverleners die weigeren om de documen-
ten, voorgeschreven bij de GVU-wet en zijn uitvoeringsbesluiten en -verordenin-
gen, aan de patiënten uit te reiken, met een strafrechtelijke boete van 50 tot 500 
EUR of een administratieve boete van 25 tot 250 EUR, verhoogd met opdeciemen.

(40) Art. XV.70 van het Wetboek van economisch recht.
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4.2. SECTOR VAN DE UITKERINGEN

4.2.1. Inleiding
In de sector van de uitkeringen zijn, net als in de sector van de geneeskundige ver-
zorging, de eerste relaties die worden opgebouwd tussen een sociaal verzekerde en 
een socialezekerheidsinstelling, die van het ziekenfonds met zijn lid. Het RIZIV, dat 
rechtstreeks tussenkomt, doet het pas in tweede instantie of onrechtstreeks (vb. op 
verzoek van een sociaal verzekerde of van het ziekenfonds).

In de inlichtingen gegeven aan de sociaal verzekerde, komt de dienst uitkeringen 
vooral tussen ter ondersteuning en aanvulling van de informatie gegeven door de 
ziekenfondsen aan hun leden, die ten opzichte van hen de eerstelijnsspeler blijft. 
Het verhindert niet dat de bepalingen van het Handvest van toepassing zijn op hen 
en wel op beide.

De betrokkenheid in eerste lijn van de ziekenfondsen in de sector van de uitkeringen 
werd enigszins versterkt als gevolg van een hervorming van bepaalde organen van 
het RIZIV en respectieve bevoegdheden van het RIZIV en van de ziekenfondsen die 
plaatsvond op 31 december 2015, ingangsdatum van deze hervorming.41

Zonder exhaustief te zijn, hebben de rechtstreekse relaties tussen de sociaal verzeker-
de en zijn verzekeringsinstelling vooral betrekking op de beslissingen inzake erken-
ning, verlenging of weigering tot erkenning van (primaire) arbeidsongeschiktheid of 
van een forfaitaire vergoeding voor de hulp van een derde persoon.

De relaties tussen de sociaal verzekerde en het RIZIV daarentegen betreffen beslis-
singen inzake erkenning, verlenging of weigering tot erkenning van invaliditeit en 
beslissingen inzake verzoeken tot afstand van terugvordering of over beroepsherin-
schakeling, enz.

Bovendien werken de dienst uitkeringen van het RIZIV en de verzekeringsinstellin-
gen elke dag samen om de sociaal verzekerde zo goed mogelijk te informeren over 
zijn rechten, in het bijzonder door zich overeen te stemmen inzake de interpretatie 
van sommige bepalingen en over de toepassing ervan in complexe situaties of in het 
kader van de verbetering van formulieren voorgelegd aan de verzekerden.

Wanneer een sociaal verzekerde ziek wordt, vraagt hij via de adviserend geneesheer 
van zijn ziekenfonds een erkenning voor arbeidsongeschiktheid. Voor zover hij vol-

(41) Hoofdstuk 4 van de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale 
wetgeving, B.S., 27 januari 2014, p. 6728.
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doet aan de toekenningsvoorwaarden42 (verzekerbaarheids- of stagevoorwaarden, en 
vb. voorwaarden voorzien in artikel 100 van de gecoördineerde wet van 4 juli 1994 
voor de werknemers of in artikel 19 van het koninklijk besluit van 20 juli 197143 
voor de zelfstandigen), heeft hij het recht om primaire arbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen en, na een jaar, invaliditeitsuitkeringen te ontvangen, die overeenkomen met 
een vervangingsinkomen, zoals bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of het leefloon 
betaald door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

Het is dus belangrijk voor deze verzekerde om snel te weten of hij al dan niet wordt 
erkend voor primaire ongeschiktheid of voor invaliditeit, om welke redenen, en, 
indien hij wordt erkend, welk uitkeringsbedrag dat hem zal worden betaald, de 
berekeningsbasis ervan en de datum van betaling.

4.2.2. Adviesplicht
De tekst van het Handvest van de sociaal verzekerde heeft al snel, en terecht, niet 
alleen de verplichting tot het verstrekken van informatie (cf. supra) opgelegd aan 
de instellingen van sociale zekerheid, maar ook te volgen regels en principes om 
het inzicht van de burger in zijn rechten en verplichtingen te verbeteren, wanneer 
beslissingen betrekking hebben op sociale prestaties.

Behalve artikel 3 van het Handvest van de sociaal verzekerde – dat eerder werd 
besproken (cf. deel 3) – kan men ook de verplichting aanhalen die, op grond van 
artikel 4 van het Handvest, de instellingen van sociale zekerheid hebben om elke 
sociaal verzekerde die het vraagt, te adviseren over de uitoefening van zijn rechten 
of de naleving van zijn plichten en verplichtingen. Zo werd geoordeeld dat door 
informatie die van kapitaal belang is voor het al dan niet behoud van de rechten van 
de sociaal verzekerde niet te behandelen, de instelling van sociale zekerheid duidelijk 
een fout heeft begaan.44

4.2.3. Vorm van de inlichting meegedeeld aan de verzekerde
Het Handvest van de sociaal verzekerde eist ook een zeker kwaliteitsniveau van de 
informatie die wordt meegedeeld aan de sociaal verzekerde. Artikel 3, lid 3, van het 
Handvest bepaalt namelijk dat de informatie “nauwkeurig en compleet moet zijn om de 

(42) Zie, over deze kwestie, D. Desaive en M. Dumont, L’incapacité de travail, l’invalidité et l’appréciation de la 
perte d’autonomie en sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants ainsi qu’en risques professionnels. 
Comment évaluer l’aspect médical?, in F. Etienne en M. Dumont (dir.), Regards croisés sur la sécurité sociale, Luik, 
Anthemis, 2012, p. 277 en v.
(43) KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering 
ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, B.S., 7 augustus 1971, p. 9312.
(44) Arbeidshof Bergen (9e k.), 22 mei 2014, J.T.T., 2015/6, nr. 1210, pp. 91-93
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betrokken sociaal verzekerde toe te laten al zijn rechten en verplichtingen uit te oefenen”.
Artikel 6 stelt dat “De instellingen van sociale zekerheid zich in hun betrekkingen met 
de sociaal verzekerde, in welke vorm deze ook plaatsvinden, in een voor het publiek be-
grijpelijke taal moeten uitdrukken”.

Bij wijze van voorbeeld, het Arbeidshof van Luik heeft beschouwd dat “Un lecteur 
même attentif, mais peu au fait des arcanes de la sécurité sociale et des formulations 
parfois byzantines des textes qui la régissent, ne pouvait que déduire de cette note de bas 
de page qu’il ne fallait pas déclarer le fait qu’il percevait une pension de survie puisqu’elle 
n’était pas visée”.

De dienst uitkeringen van het RIZIV en de ziekenfondsen werken samen om de 
leesbaarheid te verbeteren van beslissingen gericht aan sociaal verzekerden of van 
formulieren die ze moeten invullen.

5. ENKELE GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT

5.1. WOORD VOORAF
Hoewel de wetgever formeel geen enkele specifieke sanctie heeft voorzien, leidt 
niet-naleving van de informatieplicht niettemin tot talrijke gevolgen voor de instel-
lingen van sociale zekerheid, in het bijzonder voor de verzekeringsinstellingen in het 
kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen.

In de betreffende sector, worden de prestaties namelijk geleverd door deze meewer-
kende instellingen van de sociale zekerheid. Zij hebben bijgevolg rechtstreeks con-
tact met de sociaal verzekerde. In een dergelijke context berust de informatieplicht 
van deze sector, in de eerste plaats, op deze verzekeringsinstellingen (zie hierboven).

Welk soort schade zou kunnen veroorzaakt worden aan de sociaal verzekerde in het 
geval van niet-naleving van de informatieplicht? Deze schade kan, volgens ons, twee 
vormen aannemen: enerzijds het gebrek aan betaling of onvoldoende betaling van 
een wettelijk verschuldigde prestatie; anderzijds de terugvordering van een onterecht 
betaalde prestatie.

De lijnen die volgen, zijn een bescheiden poging om een bepaald aantal van deze 
gevolgen in de beschouwde sector in kaart te brengen, zonder aanspraak te maken 
op volledigheid. De analyse zal voornamelijk gestructureerd worden rond twee rela-
ties: enerzijds, de relatie tussen de sociaal verzekerde (crediteur van de verplichting 
tot het verstrekken van informatie) en de verzekeringsinstelling of meer bepaald zijn 
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ziekenfonds45 (debiteur van diezelfde verplichting); anderzijds, de relatie tussen de 
verzekeringsinstelling en het RIZIV (als bewaker van de goede werking van de sector 
en de doeltreffende toekenning van middelen).

5.2. DE RELATIE VERZEKERINGSINSTELLING/SOCIAAL VERZEKERDE
Of de sociaal verzekerde nu terugbetaling moet krijgen van een bezoek aan zijn 
huisarts of arbeidsongeschiktheid moet aangeven om arbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen te worden toegekend, zijn gesprekspartner zal het ziekenfonds zijn! Hij kent 
het bestaan van het RIZIV ongetwijfeld, maar hij weet vaak erg – te – weinig van de 
bevoegdheden en de werking ervan.
Het is bijgevolg logisch dat hij zich richt tot zijn ziekenfonds om de inlichtingen die 
hem aanbelangen, te verkrijgen.

Door zijn aansluiting bij een verzekeringsinstelling, geeft de sociaal verzekerde die 
laatste bovendien toegang tot tal van inlichtingen over hem die dienstig zijn voor 
het beheer van zijn dossier. Het is ook diezelfde verzekeringsinstelling die de ver-
zoeken tot uitkering van zijn sociaal verzekerde ontvangt. Het is dus duidelijk dat 
deze instelling het best geplaatst is om, uit eigen beweging, een inlichting te geven 
aan haar lid.

We hebben dus te maken met een debiteur en een crediteur van een welbepaalde 
verplichting. Alles ziet er rooskleurig uit. De lezing van het Handvest geeft echter 
geen expliciet antwoord op de vraag wat er gebeurt als het ziekenfonds niet de infor-
matie geeft die de sociaal verzekerde nodig heeft.

De alerte lezer zal snel begrepen hebben dat de sociaal verzekerde niet ongewapend 
is ondanks het kennelijke stilzwijgen van het Handvest. Het is echter verbazend dat 
men het recht moet kennen om een hulpmiddel te begrijpen dat beweert het hand-
vest van de toegankelijkheid en van de leesbaarheid te zijn.

5.2.1. Gevolgen met een oorsprong in het Handvest
Lezing van het Handvest brengt ons ertoe voornamelijk drie ‒ impliciete ‒ gevolgen 
in kaart te brengen van niet-naleving van de informatieplicht, in de relatie tussen de 
sociaal verzekerde en zijn ziekenfonds.

(45) Merk op dat de woorden ‘verzekeringsinstelling’ en ‘ziekenfondsen’ twee zijden van eenzelfde medaille zijn: 
het woord ‘verzekeringsinstelling’ beoogt de Landsbonden van de ziekenfondsen, de HZIV en de Kas der Ge-
neeskundige Verzorging van HR Rail, die, volgens de wet, verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving van hun 
ziekenfondsen (of regionale kantoren) die belast zijn met de betalingen van prestaties aan de sociaal verzekerden.
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a)  Beperking op het verzet tegen terugvordering – artikel 17, tweede en derde lid 
van het Handvest
De gevolgen van artikel 17 van het Handvest, en in het bijzonder van het tweede lid, 
over de kwestie van terugvordering van onterecht betaalde prestaties zijn al dikwijls 
besproken in de rechtsleer.46 We blijven dus niet stilstaan bij dit punt.

Inzake het onderwerp van onderhavige studie, herinneren we er echter aan dat wan-
neer een onverschuldigde betaling wordt vastgesteld, de socialezekerheidsinstelling 
in principe de situatie rechtzet en de ten onrechte betaalde uitkering terugvordert 
(lid 1). Wanneer het een instelling is die aan de oorsprong van de fout ligt, wordt 
de sociaal verzekerde beschermd en wordt het ten onrechte uitbetaalde niet terug-
gevorderd (lid 2). Maar, uitzondering op de uitzondering, de sociaal verzekerde kan 
niet genieten van de uitzondering voorzien in het tweede lid indien hij “wist of had 
moeten weten” dat hij geen recht heeft op de prestatie of een deel ervan (lid 3).

Dit begrip “wist of had moeten weten” sluit perfect aan bij de informatieplicht die 
is omvat in het Handvest47: deze bepaling, andersom gelezen, geeft namelijk aan 
dat indien de socialezekerheidsinstelling zijn sociaal verzekerde duidelijk en volledig 
heeft geïnformeerd over al zijn rechten en verplichtingen, ze haar vergissing kan 
‘verbeteren’, en de ten onrechte betaalde prestatie kan terugvorderen, ook al zou 
deze  voortvloeien uit haar eigen nalatigheid. De adequaat geïnformeerde sociaal 
verzekerde weet namelijk, of moet op zijn minst weten, dat hij een ten onrechte be-
taalde prestatie ontvangt. De bescherming die hem wordt geboden door het tweede 
lid, heeft in die omstandigheden dus geen bestaansreden meer.

Men moet er dus uit besluiten dat een verzekeringsinstelling die haar informatie-
plicht niet naleeft, en daardoor schade berokkent aan haar verzekerde (de verplich-
ting om een onverschuldigd bedrag terug te geven waarvan hij het onverschuldigde 
karakter heeft genegeerd en dat hij heeft kunnen gebruiken voor andere uitgaven), 
de verplichting heeft om die schade te herstellen. In plaats van een nieuwe verplich-
ting te creëren om de veroorzaakte schade te herstellen, heeft de wetgever gekozen 
voor een verzet tegen de vorming zelf van de schade: de sociaal verzekerde moet het 
onverschuldigde bedrag niet terugbetalen, hij lijdt dus geen schade meer.

(46) We verwijzen in dat verband, in het bijzonder naar A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane en N. 
De Marneffe, Artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde – Réflexions autour de la récupération de 
l’indu, B.I. RIZIV, buiten reeks 2014, p. 154 en v.
(47) Ook al is ze een bron van bepaalde interpretatie- en toepassingsmogelijkheden uit hoofde van de in-
stellingen van sociale zekerheid, uit hoofde van de arbeidsrechtbanken en bijgevolg uit hoofde van de sociaal 
verzekerde.
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 b)  Moratoire interesten – artikel 20
Zoals hierboven vermeld, kan niet-naleving van de informatieplicht leiden tot 
niet-betaling van een prestatie die nochtans wettelijk verschuldigd is: de verzekerde 
die zich niet bewust is van het feit dat hij recht heeft op een dergelijke prestatie, 
vraagt die niet aan of bezorgt in elk geval niet de noodzakelijke informatie aan de 
verzekeringsinstelling om een beslissing te kunnen nemen. De verzekeringsinstelling 
betaalt dus niet.

De wetgever heeft, voor die mogelijkheid, door artikel 20 van het Handvest goed te 
keuren, voorzien dat de socialezekerheidsinstelling, in principe, moratoire interesten 
verschuldigd zou zijn vanaf de datum van opeisbaarheid van de prestatie. Aangezien 
de opeisbaarheid van deze prestatie vaak afhankelijk is van een beslissing van de be-
trokken instelling, heeft de wetgever voorzien dat indien de vertraging in het nemen 
van de beslissing te wijten is aan een socialezekerheidsinstelling, de interesten lopen 
vanaf de datum waarop de instelling wettelijk een standpunt zou moeten nemen. 
De schade die bestaat uit ongewettigd wachten op de betaling van een prestatie 
wordt dus hersteld, ook als de vertraging te maken heeft met niet-naleving van de 
informatieplicht.

Deze bepaling voorziet zelfs dat deze ‘prestaties interesten opbrengen van rechtswe-
ge’. Op te merken is dat er, in de praktijk, controverse bestaat over de reikwijdte van 
deze bewoording ‘van rechtswege’, aangezien sommige administraties vinden dat de 
sociaal verzekerde het voordeel van deze moratoire interesten moet vragen, terwijl 
anderen vinden dat deze interesten verschuldigd zijn zonder uitdrukkelijk verzoek 
van de verzekerde.

We achten het echter niet opportuun om ons uit te spreken over deze vraag, aange-
zien de wetgever ze zelf heeft voorgelegd48 en dus logischerwijze de interpretatie die 
moet worden gegeven aan de bepaling, zal toelichten.49

Wat de toepasbare interestvoet betreft, gaat het om die voorzien in artikel 2, §3, van 
de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest, met name de wettelijke 
interestvoet op sociaal gebied, momenteel vastgelegd op 7%.

Er dient opgemerkt dat op het vlak van de verplichte verzekering geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, artikel 174, lid 5 en 6, van de wet gecoördineerd op 14 juli 

(48) Wetsvoorstel Spooren en consorts, Parl. St., zitting 2014-2015, 54-0895/001.
(49) Indien de wetgever de voorgestelde tekst goedkeurt, zal dit namelijk ondubbelzinnig betekenen dat hij 
vindt dat de verzekerde geen verzoek voor deze interesten moet indienen. Indien hij deze nieuwe tekst niet 
goedkeurt, zal men er integendeel uit moeten besluiten dat hij het standpunt goedkeurt van de administraties 
die eisen dat een dergelijk verzoek wordt ingediend, aangezien de verklaarde doelstelling van de auteur van het 
voorstel is om een einde te maken aan deze praktijk.
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1994, de leidende ambtenaar van de Dienst administratieve controle van het RIZIV 
toelaat de verjaring te schorsen door de erkenning, uit hoofde van de begunstigde, 
van een geval van overmacht.50 Het spreekt voor zich dat, wanneer de overmacht 
wordt erkend en de verjaring bijgevolg wordt geschorst, de interesten ook betrek-
king zullen hebben op de prestaties waarvoor de schorsing van de verjaring door 
overmacht heeft gespeeld, weliswaar indien de situatie voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 20.

Het is interessant een zijdelingse opmerking te maken over deze schorsing van de 
verjaring in het kader van de onderhavige studie. We merken namelijk op dat de in-
formatieplicht toegewezen aan de verzekeringsinstellingen een neveneffect heeft op 
de behandeling van dit soort verzoeken: aangezien de wetgeving bijzonder complex 
is en het aan de verzekeringsinstellingen is om hun aangeslotenen correct te infor-
meren over de prestaties waarop ze aanspraak kunnen maken, zal niet-naleving van 
de informatieplicht, naargelang van de omstandigheden van het geval, beschouwd 
kunnen worden als een geval van overmacht uit hoofde van de sociaal verzekerde. 
Het zal voor de sociaal verzekerde volstaan om, in dit geval, niet-naleving aan te 
tonen van zijn verzekeringsinstelling inzake zijn informatieplicht, en aan te tonen 
dat hij, met zijn eigen middelen, niet kon ontdekken51 dat hij een verschuldigde 
prestatie niet ontving of dat hij minder ontving dan waarop hij recht had.

 c)  Afstand van terugvordering – artikel 22, §2, a)
Artikel 22 van het Handvest laat de instellingen van sociale zekerheid toe, in bepaal-
de omstandigheden, afstand te doen van de terugvordering van een ten onrechte 
betaalde prestatie. Een van die omstandigheden is “in behartigenswaardige gevallen of 
categorieën van gevallen en mits de schuldenaar te goeder trouw is”.52

Waar is dan het verband met de informatieplicht, zal u zeggen?
Een verzekerde zou niet te goeder trouw kunnen worden beschouwd indien hij 
weet, op het ogenblik dat hij het ten onrechte uitbetaalde ontvangt, dat hij geen 
recht heeft op de prestatie of, op zijn minst, op een deel ervan.

Deze omstandigheid houdt dus noodzakelijkerwijze in dat wanneer de verzekerings-
instelling zijn sociaal verzekerde adequaat informeert, zodat hij zich bewust is van 
het feit dat een bepaalde prestatie hem al dan niet verschuldigd is, de kans voor de 
sociaal verzekerde dat zijn eventueel verzoek tot afstand van terugvordering van de 
ten onrechte betaalde prestatie aanvaard zal worden, verloren gaat.

(50) Zie, over deze kwestie, J. Demey en I. Daumerie, La suspension de la prescription pour cause de force ma-
jeure par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, B.I. RIZIV, 2009, boek 2, p. 139-147.
(51) De situatie moet uiteraard een onoverkomelijk karakter vertonen.
(52) Artikel 22, §2, a), van het Handvest van de sociaal verzekerde.
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5.2.2. Gevolgen waarvan de oorsprong in het gemeenrecht ligt
Behalve de hiervoor genoemde mogelijkheden, beschikt de sociaal verzekerde die 
schade lijdt als gevolg van niet-naleving van de informatieplicht door zijn verze-
keringsinstelling uiteraard ook over verhaal van gemeenrecht, meer specifiek het 
beroep op de burgerlijke aansprakelijkheid van degene die de fout begaat, op basis 
van artikel 1382 van het Burgerwetboek.

Het is interessant vast te stellen dat deze buitencontractuele aansprakelijkheid kan 
worden ingeroepen door zich te baseren, indien nodig, op het beginsel van gerecht-
vaardigd vertrouwen.53 Dit beginsel van gerechtvaardigd vertrouwen, alsook het be-
ginsel van goed bestuur bestond reeds voor de uitvaardiging van het Handvest van 
de sociaal verzekerde.54 De administraties waren voordien dus al verplicht om hun 
sociaal verzekerden adequaat te informeren. Het Handvest heeft niettemin een be-
palend element gewijzigd in het mechanisme van burgerlijke aansprakelijkheid die 
neerkomt op de verzekeringsinstelling in dat verband: de wetgever heeft de infor-
matieplicht namelijk beschouwd als een resultaatverplichting, en niet meer als een 
middelenverplichting zoals dat voordien het geval was.55

Dit is niet zonder gevolg voor de positie van de sociaal verzekerde: het zal namelijk 
“volstaan” voor hem te bewijzen, om de aansprakelijkheid van zijn verzekeringsin-
stelling in te roepen, dat die laatste zijn verplichting tot het verstrekken van informa-
tie niet heeft nageleefd en alleen dankzij een rechtvaardigingsgrond kan de instelling 
aan die aansprakelijkheid ontsnappen.

Dit verlicht, ongetwijfeld, de bewijslast voor de sociaal verzekerde, maar het maakt 
de taak voor hem niet even gemakkelijk als wanneer hij artikel 17, lid 2, van het 
Handvest had kunnen inroepen.56

We zijn van mening dat de sociaal verzekerde er alle belang bij heeft om de weg van 
de burgerlijke aansprakelijkheid pas te gebruiken in laatste instantie, wanneer artikel 
17, lid 2, van het Handvest niet van toepassing is. Behalve de grotere bewijslast in 
het kader van de toepassing van artikel 1382 B.W., moet namelijk worden bena-
drukt dat deze bepaling ook een samengaan van aansprakelijkheid, zelfs een verbre-
king van het oorzakelijke verband kan teweegbrengen, in het geval van naast elkaar 
bestaan van een fout van de sociaal verzekerde en die van de verzekeringsinstelling.57

(53) Cf. A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane en N. De Marneffe, L’article 17 de la Charte de l’assuré 
social – Réflexions autour de la récupération de l’indu, op. cit., pp. 174-175.
(54) Zie Cass. (1e k.), 20 juni 1997, J.T., 1998, pp. 182-183.
(55) Zie Parl. St., Sen., zitting 1992-1993, 634/2, pp. 13-14 en 22-23.
(56) Cf. A. Zuinen, S. Koval, C. Marthus, C. Lekane en N. De Marneffe, L’article 17 de la Charte de l’assuré 
social – Réflexions autour de la récupération de l’indu, op. cit., pp. 174-175.
(57) Zie Arbeidshof Luik, 10 januari 2014, AC: 2013-AL-076, onuitgegeven, samenvatting beschikbaar op 
www.juridat.be.
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5.3. DE RELATIE RIZIV/VERZEKERINGSINSTELLING
Als men zich op het vlak van het recht van de verplichtingen begeeft, zou men 
kunnen zeggen dat het deel dat voorafgaat (de relatie verzekeringsinstelling – sociaal 
verzekerde), betrekking heeft op de vraag van ‘de verplichting met betrekking tot 
de schuld’, anders gezegd, wie schade veroorzaakt aan de sociaal verzekerde herstelt. 
Het moet worden benadrukt dat hoewel het altijd de verzekeringsinstelling is die 
verplicht is de schade te herstellen, dit niet inhoudt dat zij systematisch in fine ook 
de financiële last ervan draagt. Het volgende deel zal de vraag van de ‘bijdrage aan 
de schuld’ analyseren.

5.3.1. Gedeeltelijke tenlasteneming van niet-terugvorderbare ten onrechte betaalde prestaties
Volgens artikel 194, §1, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994, “Worden als 
administratiekosten beschouwd, de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van deze 
gecoördineerde wet, met uitsluiting van de uitgaven die overeenstemmen met het bedrag: 
a) van de prestaties, bedoeld in titel III, hoofdstuk III, in titel IV, hoofdstuk III en in 
titel V, hoofdstuk III; b) van de ten onrechte betaalde prestaties waarvan het niet terug-
vorderen als gewettigd is beschouwd onder de voorwaarden en volgens de regels door de 
Koning bepaald”.

In de regel maken de onterecht betaalde en niet-teruggevorderde prestaties door 
de verzekeringsinstellingen dus deel uit van hun administratiekosten. Met andere 
woorden, ze blijven financieel ten laste van hen, behalve indien de leidende ambte-
naar van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV de niet-terugvor-
dering als gewettigd beschouwt.58

Het Hof van cassatie heeft niettemin, al lang geleden59, geoordeeld dat de ten on-
rechte betaalde prestaties waarvan de vaststelling van het onverschuldigde karak-
ter plaatsvindt na het verstrijken van de verjaringstermijn, niet beschouwd moeten 
worden als administratiekosten. Om precies te zijn, het is niet de vaststelling die 
moet gebeuren voor het verstrijken van de verjaringstermijn, maar de boeking op de 
speciale rekening voorzien in artikel 325 van het KB van 3 juli 1996.60

De redenering van het Hof van cassatie wil vermijden om niet-terugvorderbare ten 
onrechte betaalde prestaties rechtens te laten doorgaan als administratiekosten. Deze 
redenering is dus, mutatis mutandis, toepasbaar op ten onrechte betaalde prestaties 

(58) Wat betreft de vrijstelling van de boeking als administratiekosten, verwijzen we naar de tekst van de artike-
len 326 en 327 van het KB van 3 juli 1996.
(59) Cass., 8 december 1980, 74/347, samenvatting beschikbaar op www.juridat.be.
(60) Samengevat, zodra de vaststelling van de onverschuldigde is gebeurd, heeft de verzekeringsinstelling een 
bepaalde termijn om die onverschuldigde te boeken op een speciale rekening, die een wachtrekening vormt (in 
afwachting van te weten wie, in fine, deze onverschuldigde financieel ten laste zal nemen).



156

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2016

die niet-terugvorderbaar zijn geworden door toepassing van artikel 17, lid 2, van het 
Handvest. In zijn arrest 66/2012 zal het Grondwettelijk Hof bevestigen dat deze 
ten onrechte betaalde ten laste zijn van het RIZIV. Het zal preciseren dat het aan de 
wetgever is om tussen te komen als hij zich daartegen wil verzetten.

Het is wat deze zal doen door een derde paragraaf toe te voegen aan artikel 194 van 
de gecoördineerde wet.61

Deze bepaling voorziet voortaan een gedeeltelijke tenlasteneming door de verzeke-
ringsinstellingen van ten onrechte betaalde prestaties die niet-terugvorderbaar zijn 
geworden door toepassing van artikel 17, lid 2, van het Handvest. De verzekerings-
instellingen en het RIZIV delen voortaan de financiële gevolgen van niet-naleving 
van de informatieplicht.

We zullen de exacte inhoud van dit artikel 194, §3 niet bespreken, gezien het te 
technische karakter ervan voor deze studie. We staan ons evenwel een zijdelingse op-
merking toe over een bijzonder element omvat in het laatste lid van deze bepaling: “Als 
de verzekeringsinstelling aantoont dat de fout in de zin van artikel 17, tweede lid, van de 
bovenvermelde wet toerekenbaar is aan een andere instelling van sociale zekerheid, worden 
de desbetreffende bedragen afgetrokken van de bedragen die in rekening worden genomen 
voor de berekening van het percentage voorzien in paragraaf 3, tweede lid”.

Het lijkt ons dat dit lid definitief de controverse doorhakt over de noodzaak of niet 
dat de fout begaan werd door de instelling die de ten onrechte betaalde prestatie heeft 
betaald wegens artikel 17, lid 2, van het Handvest. De wetgever is inderdaad onmis-
kenbaar over de reikwijdte van een dergelijke bepaling: hij vindt klaarblijkelijk dat 
artikel 17, lid 2, van het Handvest moet worden toegepast, ook al is de fout begaan 
door een andere instelling, in elk geval wanneer het gaat om een andere socialezeker-
heidsinstelling. Elke andere interpretatie zou deze juridische precisie overbodig maken.

5.3.2. Financiële responsabilisering
Het bedrag van de hierboven genoemde administratiekosten van de verzekerings-
instellingen, wordt afgehouden van de middelen van de verzekering. Dit bedrag 
is vastgesteld volgens artikel 195 van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994. Met 
uitzondering van de HZIV62, verwerven de verzekeringsinstellingen de volle eigen-
dom van een eventuele winst op het einde van het boekjaar, maar ze dragen ook een 
eventueel verlies.

(61) Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen op het vlak van gezondheid, B.S., 30 april 2014, p. 
35442, art. 71.
(62) Waarvoor de toegewezen administratiekosten de reële kosten zijn.
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Deze administratiekosten bestaan, in grote lijnen, uit drie delen: primo, het vas-
te deel wordt jaarlijks toegekend en het bedrag ervan wordt uitdrukkelijk bepaald 
door de wetgever; secundo, het variabele deel, dat wordt toegekend naargelang van 
de wijze waarop de verzekeringsinstellingen hun wettelijke opdrachten uitvoeren63; 
tertio, een voorwaardelijke64 verhoging65 van de administratiekosten in het geval van 
terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties.66

Niet-naleving van de informatieplicht van de verzekeringsinstellingen heeft een im-
pact op het vlak van de administratiekosten, voor wat betreft de beoordeling met 
het oog op de bepaling van het bedrag van het variabele deel van de administratie-
kosten. De Koning heeft namelijk voorzien, als eerste criterium, “1° het verstrekken 
van informatie aan de sociaal verzekerden: a) onder de vorm van geïndividualiseerde 
informatie in concrete gevallen; b) onder de vorm van collectieve informatie dienstig 
voor de sociaal verzekerden met het oog op vrijwaring en behoud van hun rechten; c) 
ingevolge de registratie en het beheer van klachten van verzekerden door de verzekerings-
instellingen”.67

Dit criterium hangt samen met het naleven, door de verzekeringsinstellingen, van 
hun informatieplicht, zoals het voorgehouden wordt in het Handvest van de sociaal 
verzekerde. In het geval van onregelmatigheid op dit niveau, zal de verzekerings-
instelling dus financieel gestraft worden op het vlak van haar administratiekosten.

5.3.3. De administratieve boete
Vanaf 27 augustus 201568 wordt de verzekeringsinstellingen een “geldboete van 125 
EUR per verzekerde of per zorgverlener opgelegd, indien de verzekeringsinstelling ten 
gevolge van een fout, vergissing of nalatigheid nagelaten heeft om een prestatie te betalen, 
bepaald bij deze wet of de koninklijke besluiten en reglementen in uitvoering ervan, of 
een bedrag betaald heeft dat lager is dan het bedrag dat werkelijk verschuldigd is”.69

(63) De beoordelingscriteria zijn bepaald door het KB van 10 april 2014 betreffende de responsabilise-
ring van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten, B.S., 
13 juni 2014, p. 44896.
(64) Deze verhoging wordt berekend op basis van een percentage van de teruggevorderde bedragen in toepassing 
van de artikelen 164 en 136, §2, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994.
(65) Ter informatie, om de voorziene verhoging te verkrijgen, mag de onverschuldigde betaling niet voortvloeien 
uit een fout, een vergissing of een nalatigheid van de verzekeringsinstelling.
(66) Artikel 195, §2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
(67) KB van 10 april 2014, art. 3.
(68) Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid van 17 juli 2015, B.S., 17 augustus 2015, 
p. 52851.
(69) Artikel 166, §1, k), van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994.
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De verzekeringsinstellingen die in het bezit zijn van de nodige informatie om een 
prestatie te betalen, zijn verplicht het te doen, op straffe van een administratieve boete.

Niet-naleving van de informatieplicht kan cruciaal blijken in dit kader: de adminis-
tratieve boete is toepasbaar wanneer de niet-betaling of onvoldoende betaling het re-
sultaat is van een vergissing, fout of nalatigheid van het ziekenfonds. Nu, aangezien 
die aansprakelijk is voor een resultaatverplichting in het kader van haar informatie-
plicht, heeft de verzekeringsinstelling die in het bezit is van elementen die toelaten 
te denken dat een prestatie eventueel verschuldigd is, de verplichting de eventueel 
ontbrekende inlichtingen actief op te zoeken.

In dat verband kan het nalaten om zich te informeren uit hoofde van de verzeke-
ringsinstelling een fout vormen en dus leiden tot toepassing van deze administra-
tieve sanctie.

5.4. HOE ZIT HET MET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET RIZIV?
We hebben de gevolgen van niet-naleving van de informatieplicht uit hoofde van de 
verzekeringsinstellingen uitvoerig besproken. Betekent dit nu dat het RIZIV geen 
enkele rol speelt op dit vlak? Dat is uiteraard niet het geval!

Enerzijds, staat vast dat de sociaal verzekerde er altijd kan voor kiezen om inlich-
tingen te vragen aan het RIZIV in plaats van aan zijn verzekeringsinstelling; in dat 
geval antwoordt het RIZIV binnen de perken van haar mogelijkheden of verwijst 
het door naar de verzekeringsinstelling, indien nodig.70

Bovendien, zoals de rechtspraak het heeft bepaald71, belast de toepassing van artikel 
17, lid 2 (niet-terugvorderbaar geworden onrechtmatige prestatie) van het Handvest 
het RIZIV met de gevolgen van een fout van een verzekeringsinstelling. Men kan 
hetzelfde besluit trekken in het geval van toepassing van artikel 22 (afstand van de 
terugvordering), of zelfs van artikel 20 (moratoire interesten). In het kader van de 
toepassing van artikel 17, lid 2, zoals hierboven vermeld, wordt de financiële last 
echter gedeeltelijk gedragen door de verzekeringsinstelling.

In het geval van veroordeling van de verzekeringsinstelling in toepassing van artikel 
1382 van het Burgerwetboek, daarentegen, zal die alleen de veroorzaakte financiële 
last dragen.72

(70) Zie punt 3. Verschillende debiteurs van de verplichting tot het verstrekken van informatie.
(71) Zie met name B.W., 24 mei 2012, 66/2012, B.6.4.
(72)  Het gaat namelijk noch om een prestatie bedoeld in artikel 194, §1, a), van de wet gecoördineerd op 14 
juli 1994, noch om een onverschuldigde betaling zoals bedoeld punt b) van diezelfde bepaling. Geen enkele 
vrijstelling van de boeking als administratiekosten zou dus, wettelijk, toegelaten zijn voor deze uitkering.
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In elk geval, de wetgever en de Koning hebben de maatregelen, vermeld in deel 5.3. 
van onderhavige studie, genomen om de impact van deze fouten op de begrotingen 
van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen te beperken; 
dit ook in het licht van een maximale responsabilisering van de verzekeringsinstel-
ling inzake de fouten die ze begaan.

We benadrukken ook de genomen maatregelen op het vlak van transparantie (deel 
4.1.) voor wat betreft de sector van de geneeskundige verzorging, en de herziening van 
het aantal formulieren voor wat betreft de sector van de uitkeringen (deel 4.2.).

6. CONCLUSIES

Zoals gesteld past het ontstaan van de informatieplicht inzake sociale zekerheid in 
een ruimere beweging die ernaar streeft de burger te informeren over zijn rechten en 
plichten, zodat hij zijn rechten doeltreffend kan uitoefenen en zijn verplichtingen 
correct kan naleven.

In de sociale zekerheid hebben bepaalde bijzonderheden die te maken hebben met 
de situatie van de sociaal verzekerden (vaak in een precaire situatie) en met de com-
plexiteit van de verschillende sectoren, gewettigd om af te wijken van de algemene 
wetten die vroeger van toepassing waren en van algemene principes van een goed 
bestuur – of deze eerder aan te vullen.

Al meer dan twintig jaar lang pogen de wetgevende macht, de uitvoerende macht 
en de verschillende betrokken instellingen de voorwaarden en modaliteiten voor de 
uitoefening van deze informatieplicht te ontwikkelen. Dit werk van lange adem is 
uiteraard niet ten einde, maar zal het dat op een dag wel kunnen zijn?

Men ziet in verschillende sectoren dat de verplichting versnipperd, gefragmenteerd 
is. Dit is in het bijzonder het geval op het vlak van geneeskundige verzorging wegens 
de tripartiete relatie die deze sector kenmerkt. Deze fragmentering kan problemen 
opleveren voor de sociaal verzekerde die de nodige, zelfs ook gewoon nuttige inlich-
tingen, wil verkrijgen.

Deze fragmentering lijkt echter een noodzakelijk kwaad: men moet namelijk reke-
ning houden met het praktische aspect van het verstrekken van informatie: wie is het 
best geplaatst om juiste en geïndividualiseerde inlichtingen te geven? Dit brengt ons 
bij een voorgaande vraag: wie is het best geplaatst om te bepalen op welke prestaties 
een bepaalde verzekerde een beroep kan doen?

Noch het RIZIV noch de verzekeringsinstellingen hebben per se de middelen om de 
nodige geïndividualiseerde, of zelfs gewoon nuttige inlichtingen te bepalen voor elk 
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van de sociaal verzekerden, wegens het indrukwekkend aantal verschillende presta-
ties! Vooral omdat ze beslissingen moeten nemen binnen korte termijnen.

Hoe zou de verzekeringsinstelling of het RIZIV bijvoorbeeld kunnen weten dat 
een sociaal verzekerde een regelmatige orthodontische behandeling wil beginnen 
en hem dus verwittigen over de specifieke voorwaarden inzake de termijnen die 
van toepassing zijn op dit gebied?73 Alleen de zorgverlener is in staat om het vast te 
stellen en dus om zijn patiënt te informeren over het bestaan van bijzondere voor-
waarden. Dit houdt uiteraard in dat de beoefenaar zelf correct geïnformeerd moet 
zijn over de procedures, modaliteiten en voorwaarden van tegemoetkoming van de 
verzekering. De beoefenaars zouden systematisch de reflex moeten hebben om hun 
patiënten door te verwijzen naar degene op wie de verplichting tot het verstrekken 
van informatie neerkomt, in dit voorbeeld de verzekeringsinstelling of het RIZIV!

Hoe ingewikkelder de materie, hoe meer de inhoud van de informatieplicht ondui-
delijk wordt waarvan elk element moet worden toegekend aan een van de betrokken 
spelers en waarvan de regels dienen te worden gepreciseerd, als men de doelstelling 
van nauwkeurige, volledige en geïndividualiseerde inlichtingen wil bereiken.

Men ziet dus, 20 jaar na de uitvaardiging van het Handvest, dat het erin afgekon-
digde principe verre van een beginselverklaring vormt, maar integendeel, heel con-
crete gevolgen heeft voor de werking van de instellingen van sociale zekerheid, of 
het nu gaat om openbare instellingen of meewerkende instellingen, alsook om hun 
begrotingen. Men moet er echter mee instemmen om een beroep te doen op andere 
spelers die eventueel betrokken zijn om de bepaalde doelstelling te bereiken (cf. rol 
van de zorgverleners).

Men moet ook vaststellen dat elke wettelijke of reglementaire wijziging nieuwe in-
formatie inhoudt, soms volgens nieuwe regels. Het proces van modalisering van de 
informatieplicht is bijgevolg verre van ten einde, het gaat verder en het zal onophou-
delijk worden vernieuwd. De instellingen van sociale zekerheid zullen, zoals Sisyphus, 
verplicht zijn om hun steen van de informatieverstrekking eindeloos te duwen ...

(Vertaling)

(73) Zie in dat verband artikel 6, §6, punt 4. van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging, KB van  
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, B.S., 29 september 1984.
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HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL 
VERZEKERDE — 20 JAAR IN 2015
HET STANDPUNT VAN EEN 
WERKNEMERSORGANISATIE

DOOR PAUL PALSTERMAN
Studiedienst CSC (ACV)

Men vroeg mij om u wat meer te komen vertellen over het standpunt van de sociaal 
verzekerde. Ik zal dat zo goed mogelijk proberen te doen, en wil in twee punten 
duidelijk maken vanuit welke zienswijze ik vertrek.

Enerzijds wil ik hier wat ik het algemeen belang van de sociaal verzekerden noem,  
vertegenwoordigen. De basis daarvan is het recht op een doeltreffende sociale zeker-
heid, die op tijd het bedrag betaalt waar men recht op heeft, volgens de algemeen 
geldende principes van de verdelende rechtvaardigheid en in het kader van een goed 
evenwicht tussen rechten en plichten. Dat belang stemt niet altijd overeen met wat 
sommigen zouden kunnen beschouwen als het individuele belang van een bepaalde 
sociaal verzekerde, als het inhoudt dat de sociaal verzekerde uitkeringen ontvangt of 
behoudt waarop hij eigenlijk geen recht had.

Wat ik u wil vertellen, stemt in ruime mate overeen met wat we twintig jaar geleden 
hadden kunnen zeggen en met wat ik zelf in feite twintig jaar geleden heb gezegd, want 
toevallig heb ik destijds een van de juridische commentaren op het Handvest neerge-
schreven1. Verscheidene aanwezigen namen deel aan een werkgroep van het RIZIV rond 
bepaalde toepassingsproblemen van het Handvest, en wat ik u ga vertellen stemt gro-
tendeels overeen met ideeën en voorstellen die binnen die werkgroep werden gedaan.

Anderzijds is mijn tekst technisch minder gedetailleerd dan de uiteenzettingen die 
we vandaag al hebben gehoord. Ik neem de vrijheid om u een aantal stellingen voor 
te leggen om over na te denken, zonder al te veel uit te wijden over het feit of ze 
al dan niet uitmonden in een normale toepassing van de tekst van het Handvest, 
eventueel zouden kunnen worden weerhouden door de rechtspraak of nopen tot een 
aanpassing van het Handvest.

(1) Bernadette Graulich, Paul Palsterman, La Charte de l’assuré social, Chron. Dr. Soc., pp. 261-279, 1998; 
zie ook Paul Palsterman, L’application de la Charte de l’assuré social dans le secteur des accidents du travail, in 
Accidents du travail, une centenaire pleine d’avenir, Bull. Assur., dossier nr. 8, pp. 77-117, 2002.
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1. EEN SYMBOLISCHE TEKST, DIE NIET HEILIG IS

Het Handvest van de sociaal verzekerde is een belangrijke tekst, omdat hij symbool 
staat voor een fundamentele beweging in de sociale zekerheid, die aan de principes van 
goed bestuur in de relaties tussen het ‘systeem’ en de sociaal verzekerde de aandacht 
schenkt die ze verdienen. Als vakvereniging ondersteunen wij uiteraard die beweging.

In een van de uiteenzettingen die we vandaag hoorden, werd opgemerkt – en dat is 
juridisch gezien volkomen terecht – dat het Handvest een federale tekst is, die niet 
als dusdanig van toepassing is op de maatregelen van gewesten en gemeenschappen, 
en dat de gewesten en de gemeenschappen de vrijheid zouden hebben om hem te 
herzien in het kader van de socialezekerheidsmaatregelen die zij door de recentste 
staatshervorming onder hun bevoegdheid kregen. Ik meen begrepen te hebben dat 
de spreker min of meer suggereerde dat de gemeenschappen en de gewesten mis-
schien wel zin zouden krijgen om van hun voorrecht gebruik te willen maken.

Voor mij zou dat een bijzonder slecht signaal aan die gemeenschappen en gewesten zijn.

Ik ben sinds kort woordvoerder van de CSC binnen het Brussels sociaal overleg en 
sta net zeer positief over het feit dat Actiris van bij het begin aangaf het Handvest te 
willen blijven toepassen in die delen van de regelgeving rond werkloosheid waar het 
voortaan verantwoordelijk voor is. Ik vertrouw erop dat hetzelfde zal gelden voor de 
toekomstige instelling die zich met de uitbetaling van de kinderbijslag en de gezond-
heidsuitkeringen zal bezighouden.

Los daarvan is de tekst uiteraard ook niet heilig. We werden er daarnet aan herin-
nerd dat het Handvest met een grote meerderheid werd goedgekeurd in het parle-
ment en een zekere consensus weerspiegelt. Dat neemt niet weg dat het een lange 
parlementaire weg achter de rug heeft en kleurrijke periodes heeft doorgemaakt. We 
werden herinnerd aan de controverse rond de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
ambtenaren. Ik denk niet dat ik grote geheimen vertel als ik zeg dat het ging om een 
poging om de indieners van het voorstel uit het lood te slaan, door tegenover het 
parlement de indruk te wekken dat als het deze tekst zou stemmen, het een staking 
van de ambtenarenvakbonden zou uitlokken ...

Ik haal het werk van de wetgever of de symbolische waarde van het Handvest niet 
onderuit wanneer ik erken dat de tekst wat het wetgevende betreft voor verbetering 
vatbaar is.

Ik zal dat punt dadelijk verder uitwerken.
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2. HERZIENING BIJ EEN VERGISSING VAN DE ADMINISTRATIE

We hebben vanochtend al in detail vernomen dat in het Handvest is opgenomen dat 
een foute beslissing door een vergissing van de administratie niet met terugwerkende 
kracht kan worden herzien in het nadeel van de sociaal verzekerde, tenzij de sociaal 
verzekerde zich bewust had moeten zijn van de vergissing.

Het betreft hier een principe dat reeds bestond in de werkloosheidswetgeving, op 
zijn minst wat de administratieve beslissingen (van de RVA) over het recht op uit-
keringen betreft – ik kom later terug op de problematiek van de uitvoering van die 
beslissing door de uitbetalingsinstellingen.

In het bestuursrecht wordt eenzelfde soort principe erkend, dat echter traditioneel 
beperkt blijft tot handelingen “die een recht in het leven roepen”, met andere woor-
den, de beslissingen gebaseerd op een discretionaire macht van de administratie, 
tegenover handelingen “die een recht erkennen”, met andere woorden, de beslissin-
gen die beperkt blijven tot het vaststellen van het bestaan van door een wetgeving 
bepaald recht.

In de grote meerderheid van de gevallen zijn de beslissingen in verband met de 
sociale zekerheid beslissingen “die een recht erkennen”. Dat neemt niet weg dat het 
gerechtvaardigd kan zijn om er het principe op toe te passen dat herzieningen geen 
terugwerkende kracht kunnen hebben wanneer een sociaal verzekerde die ter goeder 
trouw is en normaal voorzichtig, doortastend en geïnformeerd handelt, de inhoud 
van de beslissing niet vooraf kon kennen. Dat is het geval:
 § wanneer de administratie over een echte beoordelingsmacht beschikt, zoals bij de 

RVA het geval is, om de hoogte van een “sanctie” te bepalen;
 § wanneer de beslissing, door de complexiteit van de feiten of de toe te passen 

regelgeving niet perfect voorspelbaar is; bijvoorbeeld bij de erkenning van een 
werkonbekwaamheid (of, a fortiori, de bepaling van een bepaalde mate van werk- 
onbekwaamheid); de kwalificatie van een “atypische” gezinssituatie ten opzichte 
van het begrip “samenwonen” of van een voordeel ten opzichte van het begrip 
verloning.

Ik durf daarentegen wel stellen dat het geenszins nodig is om de sociaal verzekerde 
te beschermen (in tegendeel, het is veeleer de verdelende rechtvaardigheid die wordt 
aangetast als de sociaal verzekerde sommen mag behouden waarop hij geen recht had):
 § als een normaal voorzichtige en doortastende sociaal verzekerde zich bewust had 

moeten zijn van de vergissing (bijvoorbeeld een dubbele betaling voor dezelfde 
maand, een betaling die duidelijk ingaat tegen de beslissing tot toekenning, een 
duidelijk ongerechtvaardigde cumul);

 § als de te recupereren som klein is.
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In die gevallen moet de administratie als reactie op haar vergissing de sociaal ver-
zekerde voldoende mogelijkheden bieden om de ontvangen som terug te betalen.

Op dit ogenblik lijkt de regelgeving niet meer te werken.

Het Grondwettelijk Hof werd gevraagd zich uit te spreken over een geval waarbij 
de sociaal verzekerde gedurende enkele maanden een werkloosheidsuitkering kreeg 
als “gezinshoofd” in plaats van als “samenwonende” (in zijn geval was de uitkering 
drie keer hoger dan normaal), op basis van een vergissing bij de registratie, wat een 
verwerping van de uitgaven van de RVA rechtvaardigde.

Het Hof van Cassatie herinnerde eraan dat het Handvest van de sociaal verzekerde 
niet van toepassing is bij de recuperatie als gevolg van een verwerping van de uitga-
ven2-3. De arbeidsrechtbank van Luik ondervroeg het Grondwettelijk Hof over de 
overeenstemming van die rechtspraak met het non-discriminatiebeginsel.

De CSC was als uitbetalingsinstelling bij een van die zaken betrokken. Onze memo-
rie voor het Hof stemde niet overeen met de stelling waar de raad van ministers ons 
hier eerder aan herinnerde. Wij haalden aan dat het verschil in behandeling gerecht-
vaardigd was, omdat in de praktijk de recuperatie door de uitbetalingsinstellingen 
na een verwerping van hun uitgaven gewoonlijk betrekking heeft op ofwel voor de 
hand liggende gevallen, ofwel kleine bedragen. Wij haalden aan dat dit het geval was 
bij de voorliggende zaak, maar stelden ook dat als er zich een geval zou voordoen 
waarbij het om een aanzienlijke som zou gaan waarvan het onterechte karakter ge-
negeerd kon worden, wij er geen bezwaar tegen zouden hebben als het zogenoemde 
principe van het Handvest zou worden toegepast.

Het Grondwettelijk Hof ontweek het debat door te stellen dat de mogelijke discri-
minatie niet in het Handvest was vervat, maar in het uitvoeringsbesluit, en dat het 
inzake Koninklijke Besluiten niet bevoegd is4-5. In de betrokken zaak besliste het 
Arbeidshof ten slotte dat er geen sprake was van discriminatie, maar dat een andere 
beoordeling altijd mogelijk blijft, afhankelijk van de gevoeligheid van de rechter of 
op grond van de zaak.

Het Hof van Cassatie stelt dat het principe evenmin van toepassing is in een situatie 
waarbij de afhandeling van een arbeidsongeval een minder groot voordeel biedt dan 
de voorschotten betaald door de verzekeringsmaatschappij op basis van haar oor-

(2) Cass., 27 september 2010, S.09.0055F; toepassing van artikel 18bis van het Handvest.
(3) De uitspraken van het Hof van Cassatie zijn alle in de databank “Juridat” opgenomen (www.juridat.be).
(4) Grondwettelijk Hof 67/2010, 2 juni 2010, 4699.
(5) De uitspraken van het Grondwettelijk Hof (of het Arbitragehof) zijn alle in de databank van deze instelling 
opgenomen (www.juridat.be).
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spronkelijke voorstel6. Als er echter één ding is dat een sociaal verzekerde, en zelfs 
een specialist, niet kan vaststellen, is het wel de mate van arbeidsongeschiktheid of 
een genezingsdatum! De wetgeving houdt (in de privésector) zelf rekening met die 
onzekerheid en laat ruimte voor onderhandelingen tussen de partijen.

Enkele jaren geleden werd een poging ondernomen om een uitzondering aan het 
Handvest toe te voegen voor de sectoren van de gezinsuitkeringen en de ziekte-
verzekering. Daar heeft het Grondwettelijk Hof gelukkig voorgoed een einde aan 
gemaakt7. Ik wil benadrukken dat het principe van het Handvest is aangepast aan 
die twee sectoren van de sociale zekerheid als het correct wordt toegepast, dat wil 
zeggen, met toepassing van de twee correcties die ik daarnet noemde.

 VOORSTEL
Het Handvest moet worden herschreven, zodat duidelijker wordt in welke situaties 
het van toepassing is. Daarnaast moeten de ettelijke afwijkingen opnieuw worden 
bekeken.

Met betrekking tot het feit dat de sociaal verzekerde “niet wist en niet kon weten” 
dat de sommen onterecht werden betaald, kan ik u geen duidelijk theoretisch en 
billijk criterium geven waarmee een onderscheid tussen de verschillende situaties 
kan worden gemaakt. Ik sluit mij aan bij de eerdere uitspraak dat zo’n definitie 
waarschijnlijk uit de rechtspraak voortvloeit en mogelijk uit de praktijk bij de in-
stellingen zelf. Bovendien is het begrip gekoppeld aan andere verplichtingen in het 
Handvest, met name de informatieplicht en de plicht om beslissingen bekend te 
maken en te motiveren.

Wat betreft het idee dat terugwerkende kracht niet van toepassing zou zijn voor 
kleine bedragen, werd in de RIZIV-werkgroep een alternatief voorgelegd, dat in-
houdt dat het mogelijk zou zijn het bedrag terug te vorderen als de vergissing binnen 
een korte termijn, bijvoorbeeld drie maanden, wordt ontdekt. Dat is in de meeste 
sectoren van de sociale zekerheid de termijn waarbinnen voor de Arbeidsrechtbank 
beroep kan worden aangetekend.

Door die regel zou het Handvest beter aansluiten bij het gemene bestuursrecht, dat 
de administratie het recht geeft om zijn beslissing binnen de beroepstermijn voor de 
Raad van State in te trekken.

(6) Cass. 11 juni 2007, S060090N.
(7) Ziekteverzekering: besluiten 2012-132 van 30 oktober 2012; 2012-113 van 20 september 2012; 2012-66 
van 24 mei 2012; gezinsbijslagen: besluiten 2010-1 van 20 januari 2010; 2009-20 van 12 februari 2009.
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Uiteraard is dat een voorbeeld van een aanpak, aangepast aan een sector zoals de 
ziekteverzekering. Voor andere sectoren kan het om een ander criterium gaan.

3. DE TERMIJN OM TEGEN ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN IN BEROEP TE GAAN

Het Handvest bracht de termijn om tegen administratieve beslissingen in beroep te 
gaan op drie maanden.

Zoals al eerder gezegd en in tegenstelling tot waar voor te vrezen viel, droeg die 
aanpassing bij tot een daling van het aantal geschillen voor de arbeidsrechtbanken: 
de sociaal verzekerde krijgt meer tijd om inlichtingen in te winnen over de beslissing 
en om eventueel een administratieve herziening te verkrijgen, dus klopt hij minder 
vaak bij de rechtbank aan.

Het Handvest leidde echter tot verwarring in die sectoren waar er traditioneel niet 
vanuit een logica van administratieve handelingen werd gewerkt, bijvoorbeeld de 
sector van de jaarlijkse vakantie (voor arbeiders), die van de arbeidsongevallen (pri-
vésector) of die van de ziekteverzekering.

Wanneer een ziekenfonds bijvoorbeeld vraagt om een onterecht uitbetaald bedrag 
terug te storen, begint er een termijn van drie maanden te lopen waarbinnen die 
beslissing voor de rechtbank kan worden betwist. Als de sociaal verzekerde de be-
slissing niet betwist, maar evenmin uit eigen beweging betaalt, moet het ziekenfonds 
toch nog naar de rechtbank stappen om een uitvoerbare titel te verkrijgen. De vraag 
rees of de sociaal verzekerde bij die procedure nog fundamentele bezwaren kan uiten. 
Algemeen stelt de rechtspraak dat dat wel het geval is, maar we horen sommige 
ziekenfondsen het tegendeel bepleiten en de kans op uiteenlopende interpretaties 
blijft bestaan.

Meerdere kassen voor jaarlijkse vakantie passen de termijn van drie maanden toe, 
terwijl tijdens de voorbereidende werken werd bepaald dat die alleen van toepassing 
zou zijn wanneer de verjaringstermijn speelt.

 VOORSTEL
Het Handvest herschrijven om duidelijker te maken om welke beslissingen het gaat.
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4. INTERESTEN BIJ TE LATE BETALING     

4.1. INTEREST OP SOCIALE UITKERINGEN
In het Handvest is de uitbetaling opgenomen van interesten tegen het wettelijk 
tarief ten gunste van de sociaal verzekerde zodra de administratie de in het Handvest 
opgenomen termijn om een beslissing te nemen en tot betaling over te gaan, heeft 
overschreden.

De vraag blijft of die bepaling afwijkt van het Burgerlijk Wetboek. Bepaalde recht-
banken laten bijvoorbeeld samengestelde interesten (kapitalisatie van interesten) toe 
in toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, wat in feite geen verband 
houdt met de schade geleden door de sociaal verzekerde, budgettaire gevolgen heeft 
voor de sociale zekerheid en vooral onrechtvaardig is, want het gaat om een ‘juridische 
constructie’ waar slechts een minderheid van de sociaal verzekerden toegang toe heeft.

Wij weigeren welbewust om daar in het kader van onze rechtsbijstand aan mee te doen.

Vroeg of laat zal een lid zich er echter rekenschap van geven dat hem op die ma-
nier een “recht” wordt “ontzegd” waar hij aanspraak op had kunnen maken, en zal 
hij ons daar op aanspreken. Gezien de individualistische logica waarvan het recht 
inzake de onrechtmatige daad is doordrongen, kunnen we niet garanderen dat een 
rechtbank hem ongelijk zal geven.

 VOORSTEL
De tekst herschrijven om een samenhangend geheel te krijgen dat de plaats van het 
Burgerlijk Wetboek inneemt.

4.2. INTERESTEN OP DE TERUGGEVORDERDE UITKERINGEN
Op dit vlak past het Handvest het Burgerlijk Wetboek toe:

 § wanneer er sprake is van goede trouw bij een onterecht uitbetaald bedrag, kan 
de instelling moratoire interesten eisen vanaf de ingebrekestelling, in de prak-
tijk is dat vanaf de beslissing om terug te vorderen;

 § wanneer er geen sprake is van goede trouw, kunnen er moratoire interesten 
worden geëist vanaf het moment van ontvangst van de onterechte betaling.

Ook al betreft het hier niet meer dan een herhaling van het gemeen recht, toch leidde 
het Handvest tot een wijziging in het gedrag van de meeste socialezekerheidsinstel-
lingen. De RVA blijft bij zijn traditionele beleid om geen interesten te eisen, maar de 
ziekenfondsen en de arbeidsongevallenverzekeraars vragen ze nu systematisch wel.
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Dat zet een enorme druk op de sociaal verzekerde die zijn schuld betwist: als hij het 
proces verliest en dat proces enige tijd heeft geduurd (zelfs zonder dat hij daar schuld 
aan had), loopt hij het risico dat zijn schuld sterk oploopt.

 VOORSTEL
Een samenhangend systeem uitwerken met de concrete schade die de sociaal verze-
kerde door de onterechte betaling leed. Het gaat niet om de wettelijke interest op de 
terug te betalen bedragen.

Meerdere mogelijkheden zijn het overwegen waard: een specifieke interestvoet, die 
afwijkt van de wettelijke interestvoet; uitgesteld beroep; uitspraak van de rechter 
over de goede trouw bij de betwisting.

(Vertaling)
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KAN EEN WET VERZEKEREN DAT 
EEN SOCIAAL GERECHTIGDE OP 
HET JUISTE MOMENT DE JUISTE 
ONDERSTEUNING HEEFT?

DOOR GUY VAN DE VELDE
Attaché, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
(sinds 1 januari 2016 adjunct van de directeur bij de Vlaamse Gemeenschap)

1. SITUERING

Toen mij werd gevraagd of ik bereid was om een bijdrage te leveren voor het collo-
quium over het Handvest van de Sociaal Verzekerde, dat plaats vond op 23 oktober 
2015, was er geen twijfel.

Na 35 jaar beroepsactiviteit bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid1, 
waaronder inzonderheid periodes vielen waarin ik ervaringen kon opdoen in de sec-
toren van de arbeidsongevallen en beroepsziekten, de financiering van de rustoorden 
en de rust- en verzorgingstehuizen en de personen met een handicap, kon ik moei-
lijk inbrengen dat er geen basis aanwezig was om te proberen iets zinvol te vertellen 
rond het Handvest van de Sociaal Verzekerde.

Van meet af aan was het voor mij duidelijk dat het een ietwat bijzondere bijdrage 
zou worden.

Ik voelde mij inderdaad niet geroepen om het Handvest van de Sociaal Verzekerde 
vanuit een tamelijk juridisch kader te benaderen (ik was er namelijk van overtuigd 
dat andere sprekers dat op een voortreffelijke manier zouden doen).

De vraag die mij bezig hield, was waarom er zo’n wet ‘Handvest van de Sociaal Ver-
zekerde’ was en of die wet er dan ook in geslaagd is om de doelstelling te bereiken.

(1) Ik bespaar de lezer de verschillende benamingen die de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de 
historische setting heeft gekend sinds ik er op 1 januari 1981 de beroepsactiviteit heb aangevat, omdat dit hier 
niet relevant is.
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Het relaas laat zich lezen als een geïmproviseerde persoonlijke getuigenis. Want is 
het niet zo dat het Handvest van de Sociaal Verzekerde er tevens is gekomen om te 
proberen om een vertrouwensbreuk met de sociaal verzekerden te herstellen? En 
draait het dan niet allemaal om de ervaringen van sociaal verzekerden? Sluit het 
proberen op te pikken van die ervaringen dan niet het best aan bij dat waar het 
Handvest van de Sociaal Verzekerde pretendeert te willen voor staan?

De lezer die van oordeel is dat het Handvest van de Sociaal Verzekerde niets te maken 
heeft met mensen, maar enkel met hoe instellingen in het domein van de sociale zeker-
heid en sociale bescherming behoren te functioneren, mogen nu al afhaken: zij hebben 
geen boodschap aan het verdere betoog. Het is namelijk een betoog waarbij het precies 
allemaal draait om mensen en waarbij instellingen geacht worden om voor processen 
en werkmethodes te gaan die volwaardig de mens centraal stellen in het verhaal.

2. VRAGEN 

Hoezo, staat de mens, met zijn emoties, vragen en verwachtingen, momenteel dan 
niet centraal? Is het niet pretentieus van de auteur om dat in vraag te stellen?

Laat mij toe om toch enige twijfels te hebben of de mens nu al (of nog?) wél centraal 
staat.
Beelden zeggen meer dan tekst. Dus nodig ik de lezer uit om eerst even een stukje 
van de dvd “Iedereen beschermd tegen armoede?”2 mee te volgen.

Wij zien een mevrouw aan het woord die bij een sociaal werker van een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) langsgaat.

Dit is haar verhaal:

“Als je naar een OCMW gaat,
ik fiets daar naartoe,
ik zet mijn fiets daar neer en ik word al heel zwaar.
Ik ga naar binnen, ik onderga daar iets.
Ik onderging dat altijd.
Dan kwam ik buiten
en dan ging ik altijd met weinig adem weer naar huis.
Terwijl ze mij eigenlijk iets gegeven hadden.
Eigenlijk was het weer in orde gebracht,
het was weer in orde voor een maand.
Er was het één en ander besproken.

(2) De lezer kan de dvd bestellen bij welzijnszorg vzw.
174
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Dan kwam ik thuis en had ik een heel verschrikkelijk gevoel van eenzaamheid
en vernedering, alleen maar omdat ik mijn boterham had gekregen.”

Zou het kunnen dat hier wel iets meer aan de hand is dan hard te stellen dat er 
gewoon geen echte oplossing voor die mevrouw is?

Zou het kunnen dat er toch ook iets mis is aan onze manier van werken?

Zou het kunnen dat wij het vaak te ingewikkeld maken?

Terwijl het voor de Sociaal Verzekerde (en daar hoort paradoxaal ook u als lezer en 
ik als auteur bij) altijd eenvoudig is?

Is het niet zo dat ons eindoordeel als sociaal verzekerden is:
 § ik ben geholpen;
 § ik ben gedeeltelijk geholpen;
 § ik ben helemaal niet geholpen?

Hoe komt het dat wij de capaciteiten die wij zeker hebben om het eenvoudig uit te 
leggen, niet gebruiken?

Zeggen wij niet al te vaak dat het niet mogelijk is om het eenvoudig uit te leggen 
omdat het nu eenmaal complex is? Dat er eerst vereenvoudiging nodig is? Is dit geen 
al te goedkoop excuus?

Zou het kunnen dat wij ons ook wegsteken achter het Handvest van de Sociaal 
Verzekerde (“wij hebben ons toch aan dat Handvest gehouden, wat komt de sociaal 
verzekerde dan nog klagen”)?

Hoe komt het dat er nog zoveel foute beslissingen worden genomen en dit terwijl 
vele landen ons benijden vanwege de performante wijze waarop wij gegevensuitwis-
selingen organiseren via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid?

Zou het kunnen dat wij toch te weinig oog hebben voor kwaliteitsbewaking?

Hoe is het mogelijk dat mensen voor eenzelfde periode een werkloosheidsuitkering 
en een ziekte-uitkering hebben?

Hebben wij verleerd om met elkaar te praten?

Lijkt het er soms niet op dat we de weg zijn kwijtgeraakt?
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Laten wij plaats maken voor de getuigenis van Conny:

“Ik ben Conny.
Ik heb twee invalide kinderen en één gewoon kind.
Mijn tweede dochter woont al alleen.
Ik heb 26 jaar gepoetst.
Ik ben een alleenstaande ouder met mijn kinderen.
En door twee keer een schouderoperatie ben ik moeten stoppen met werken omdat ik niet 
meer kan heffen en tillen.
Mijn werk is te zwaar en ze kunnen mij geen ander werk geven, dus moet ik herscholen.
Via de medisch adviseur kan ik herscholen.
Zij beslist wat wij mogen en niet mogen.
Zij maakt het dossier op en stuurt het door naar het RIZIV, maar het duurt wel een lange 
tijd voor het RIZIV akkoord geeft.
Mijn herscholing is dat ik graduaat boekhouden ga volgen, omdat ik daar heel erg in 
geïnteresseerd ben en dat ik gemotiveerd ben om dat zeker af te maken en daarna werk 
te vinden.
Als je een akkoord hebt met het RIZIV, wordt alles bekostigd door het RIZIV, ook je 
vervoerskosten, boeken, opleiding.
Bij de VDAB, het traject dat weet ik niet juist.
Maar ik denk dat ze ook alles terugbetalen, maar dat het langer duurt.
De informatie die je vraagt, bijvoorbeeld RVA, VDAB, vakbond, is allemaal verschil-
lende informatie.
Er zou een punt moeten komen waarbij je van één iemand de juiste informatie krijgt.
En niet van die instantie dit en die instantie dat.
Allemaal één punt, en dat wij de juiste informatie krijgen; 
en dat het gemakkelijker is om die informatie te krijgen.”

Zou het kunnen dat er iets mis is met onze processen?

Hoor ik niet opnieuw die stemmen toen ik in juni 2015 op bezoek was bij de werk-
groep werk van het Vlaams patiëntenplatform? Stemmen die schreeuwden dat toch 
wel wat mensen met een chronische ziekte actief zouden willen zijn en hier ook nog 
wat capaciteiten voor hebben, maar botsten tegen … Ja, zeg jij het?

Hoe kunnen wij drempels wegwerken?

Waarom klinkt het woord ‘uitsluiten’ zo vaak en zo hard?

Wij zijn er toch niet om uit te sluiten, maar om de sociaal verzekerde te begelei-
den naar de beste ondersteuning? Als bijvoorbeeld zou blijken dat iemand niet op 
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zijn plaats is in de sector van de werkloosheidsuitkeringen, dan kan het toch niet 
volstaan om die persoon formeel “uit te sluiten” van de werkloosheidsuitkeringen, 
zonder mee de stok door te geven naar de instelling van sociale zekerheid of sociale 
bijstand die wél kan helpen? Of zie ik het verkeerd?

Een sociale prestatie kan niet koudweg een bedrag aan geld zijn van een verzeke-
ringspolis. Een sociale prestatie komt altijd in een concrete situatie van de sociaal 
verzekerden terecht. Zou het kunnen dat we dat wat aan het vergeten zijn?

3. HET KAN OOK ANDERS: VAN EEN DROOM NAAR EEN AANGEPASTE OMGEVING

Ik heb het geluk gehad om enkele jaren intensief te mogen samen werken met het 
team van ervaringsdeskundigen in armoede bij de Programmatorische Overheids-
dienst (POD) Maatschappelijke Integratie3.

Deze verrijkende samenwerking heeft onder meer ‘een droom’ doen ontstaan van 
hoe het anders zou kunnen. Zoals het vaak het geval is, kunnen dromen een mooie 
aanzet zijn om stapsgewijs te bouwen aan de verwezenlijking. Dromen doen ons 
ook beseffen dat de vragen die ik hierboven heb geformuleerd, niet zomaar enkele 
marginale elementen zijn, gesteund op enkele niet-betekenisvolle (of niet-represen-
tatieve) getuigenissen.

Voor de droom verplaatsen wij ons naar een fictieve gemeente, die we voor de aar-
digheid Ritrop zullen noemen.

Wij volgen het gesprek tussen Jan en Sebastian. Sebastian is een sociaal werker van 
de gemeente.

“(Sebastian:)
Dag Jan.

(Jan:)
Dag Sebastian.

(Sebastian:)
Neem plaats. Laat ons eens kijken wat we voor jou kunnen doen.
Zeg, hoe is het overigens met je zoon Patrick? Ik heb gehoord dat hij een tijdje terug 
een zwaar verkeersongeval heeft gehad. Hoe lang is dat nu ook alweer geleden?

(3) Voor meer informatie over de ervaringsdeskundigen in armoede, verwijs ik de lezer naar de website van POD 
Maatschappelijke Integratie (http://www.mi-is.be/be-nl/armoedebeleid/ervaringsdeskundigen-in-de-armoede)
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(Jan:)
’t Is precies voor Patrick dat ik eens langskom.
Ja, hij is met zijn moto zwaar aangereden geweest door een vrachtwagen.
’t Zal nu bijna 3 maanden geleden zijn.
Hij ligt nog altijd in het universitair ziekenhuis.
Hij heeft lang in coma gelegen.
De artsen zeggen dat het nog wel goed zal komen, met geduld.
Hij zal wel niet meer halftijds kunnen gaan werken, zoals hij vroeger deed.
Toch wel erg hé, hoe je leven van vandaag op morgen zo sterk kan veranderen!
Kijk, we hebben gisteren een brief gekregen van de Hulpkas voor Ziekte- en Invali-
diteitsverzekering. Er zou iets niet in orde zijn met zijn ziekenfonds.
Wij verstaan dat niet zo goed. Kan jij eens kijken?

(Sebastian:)
Zeker!
Ach, ik zie het al.
Het ziekenfonds heeft geen informatie binnen gekregen of Patrick nog werknemer is.
’k Zal eens naar zijn volledig dossier kijken.
(typt rijksregisternummer in op het klavier van zijn computer)
Oei, dat ziet er niet echt goed uit!
Maar je moet je niet ongerust maken, hoor, wij brengen het wel in orde, als het voor 
jou OK is.
Kijk, de vakbond is de inkomensgarantie-uitkering, als aanvulling op het inkomen 
van de halftijdse job van Patrick, blijven betalen.
Dat had in juli 2015 anders moeten geweest zijn: zijn ziekenfonds had toen ziekte- 
uitkering moeten betalen.
Ik zal dit aan de vakbond en het ziekenfonds melden.
Misschien kan hij ook wel nog een stukje aanvulling krijgen bij de inkomensver-
vangende tegemoetkoming. En hij heeft nu ook wel heel wat moeilijkheden voor de 
activiteiten van het dagelijks leven.
’k Zal ook die aanvragen in orde brengen.

(Jan:)
Nog een geluk dat jullie er zijn.
De verzekeraar van de vrachtwagen zit ook nog in discussie met de verzekeraar van mijn 
zoon.
Dus daar moeten we ook niet meteen centjes van verwachten.
We zijn wel wat bang als die ziekenhuisfactuur er zal aan komen…
Want zo breed hebben wij ook nu ook weer niet.
En wat moet het dan worden als Patrick het ziekenhuis zal kunnen verlaten?
Hij kan niet terug naar waar hij vroeger woonde, want dat huis is daarvoor niet geschikt.
Hij kan ook zijn eigen zaken niet beheren.
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(Sebastian:)
Heb je al een idee wie zijn zaken zou kunnen gaan beheren?

(Jan:)
Dat zal wel iets zijn voor mijn vrouw.

(Sebastian:)
’k Zal een seintje geven aan de vrederechter, die regelt dat.
Weet je wie de verzekeraars zijn?

(Jan:)
Ik kan de namen en adressen van die verzekeraars hier morgen in de brievenbus 
deponeren.

(Sebastian:)
Prima, dan geef ik die inlichtingen ook door aan het ziekenfonds en de dienst van 
de personen met een beperking.

(Jan:)
We zouden iets moeten kunnen vinden om te huren dicht bij het werk van Patrick.
’t Zou iets moeten kunnen zijn met alles op het gelijkvloers en met aangepaste keu-
keninrichting.

(Sebastian:)
Dat was toch bij De Troch dat Patrick werkte, hé, in de Visserijstraat in Hoist als ik 
mij niet vergis?

(Jan:)
Dat je dat nog weet!

(Sebastian:)
Daar zijn dichtbij wel wat sociale woningen. Misschien kan dat iets zijn voor Pa-
trick?

(Jan:)
Dat zou niet slecht zijn.

(Sebastian:)
Als je het goed vindt, zal ik ook bij de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Allen samen’ 
eens informeren of er mogelijkheden zijn.
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(Jan:)
Doe maar.

(Sebastian:)
’k Ga je meteen nog wat vraagjes stellen en de antwoorden daarbij hier op de com-
puter intypen, maar ik geef je nu alvast een overzichtje mee van wat we allemaal 
hebben afgesproken.
Past het jou om binnen 2 weken nog eens langs te komen, dan kunnen we samen 
eens overlopen waar we al staan.

(Jan:)
Dat moet wel kunnen lukken.

(twee weken later)
(Jan:)
Voilà Sebastian, hier ben ik weer, zoals afgesproken.

(Sebastian:)
Bedankt om nog wat tijd te hebben vrijgemaakt.
Laat ons eens kijken wat er inmiddels is gebeurd.
Het ziekenfonds heeft meteen de ziekte-uitkering van Patrick vastgelegd.
Het komt erop neer dat er maandelijks een bedrag op de rekening zal komen van 
rond de 450 EUR.
Het ziekenfonds rekent met de vakbond af wat daar te veel werd betaald.
Zoals ik al dacht, valt de ziekte-uitkering nogal laag uit.
Daardoor krijgt Patrick nog 440 EUR per maand van de dienst van de personen 
met een beperking.
Deze dienst zal ook 521 EUR per maand betalen om de extra kosten op te vangen.

(Jan:)
Da’s mooi, maar zullen we hiermee de ziekenhuisfactuur kunnen betalen?

(Sebastian:)
Dat zou nog wel eens kunnen meevallen.
Misschien zal het wel de verzekeraar van de vrachtwagen zijn die de factuur mag 
betalen.
Doordat Patrick geld krijgt van de dienst van de personen met een beperking, zijn 
er nog wat andere voordelen.
Zo zal hij minder betalen voor zijn arts en voor geneesmiddelen.
Ook de factuur voor elektriciteit en gas gaat omlaag.
Er is ook vrijstelling van de saneringsbijdrage voor water.
En korting voor de belastingen.
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Als het voor jou OK is, kunnen we ook eens laten nagaan of er voor Patrick ook een 
goedkoper tarief voor telefoon en internet kan worden toegepast.

(Jan:)
Geen probleem, vraag het maar.

(Sebastian:)
Ik heb inmiddels ook goed nieuws van de sociale huisvestingmaatschappij ‘Allen 
samen’.
Zij hebben enkele huurwoningen die beschikbaar kunnen zijn tegen dat Patrick het 
ziekenhuis zal mogen verlaten.
De huisvestingmaatschappij weet dat Patrick erkend is bij de dienst van de gehandi-
capten en zal dan ook minder huishuur aanrekenen.

(Jan:)
Da’s dan toch weer al een zorg minder.

(Sebastian:)
Van de vrederechter heb ik nog geen nieuws gekregen, maar dat was ook wel een 
beetje te verwachten. Twee weken is wat kort, hé…
Ik stel voor dat ik jou binnen twee weken eens opbel.
Allicht weet ik dan al meer over het tarief voor telefoon en internet en zal dat met de 
vrederechter ook al wel in orde zijn, denk ik.

(Jan:)
Afgesproken!”

Wat leert die ‘droom’ ons?  Met andere woorden: wat maakt dat de droom als een 
succesverhaal overkomt?

Ik probeer de key-issues op een rijtje te zetten:
 § een persoon kan op veel plaatsen terecht met een brede waaier aan vragen. In de 

droom ging een persoon langs bij een sociale werker van een gemeente, maar die 
persoon had evengoed kunnen langs gaan bij ziekenfonds, vakbond, sociale huis-
vesting, dienst van de gehandicapten…  Er is dus geen ‘wrong door’ meer: waar 
een persoon ook aanklopt, hij wordt met de brede waaier aan vragen geholpen, 
zonder van hot naar her te worden gestuurd of doorverwezen (wat ook niet hele-
maal uitsluit dat als er diepgaander moet worden gegaan, er ook afspraken met de 
onderliggende gespecialiseerde diensten kunnen worden gemaakt);

 § dit kan doordat verschillende diensten in een netwerk zijn verbonden en bereid 
zijn om basisinformatie (die eenduidig is, dus iedereen spreekt dezelfde taal) te 
delen, zodat iedereen de volledige regie over het geheel kan hebben;
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 § dit kan omdat alle diensten beseffen dat als er geen goede oplossingen op tafel 
komen voor de veelheid aan vragen, iedereen erop achteruitgaat, zelfs die uit-
zonderlijke diensten die het ‘heel goed menen’ en van oordeel zijn dat zij op een 
vooruitstrevende wijze omgaan met de vragen van de klanten. Omgekeerd gefor-
muleerd, kan dit omdat de diensten beseffen dat ze enkel door degelijk samen 
te werken pas echt afdoende antwoorden op complexere achtergronden kunnen 
aanreiken (‘samen kunnen wij verschillende problemen aan’);

 § dit kan omdat alle diensten zich houden aan de afspraken van wie bevoegd is 
waarvoor (elke dienst blijft dus inhoudelijk binnen zijn bevoegdheidsterrein en 
blijft hiervoor ook verantwoordelijk). Er is enkel een ‘bovenlaag’ voor het ‘single 
contact’ en waar de relevante gegevens over de klant (de achtergrond, profielken-
merken, de vragen, …) worden geregistreerd opdat alle onderliggende diensten 
degelijk gewapend zouden zijn om in een coherent geheel naar de passende op-
lossingen toe te werken.

4. CONCLUSIE

Niet zozeer een wet zal er kunnen voor zorgen dat een sociaal gerechtigde op het 
juiste moment de juiste ondersteuning krijgt, maar wel de bereidheid van de ver-
schillende diensten om de klant centraal te stellen en door samenwerking ertoe te 
komen dat mensen echte antwoorden krijgen op hun vragen.

In die zin kan het bestaan van een Handvest van de Sociaal Verzekerde moeilijk anders 
worden beoordeeld dan een blaam aan de verschillende diensten van sociale zekerheid 
en sociale bescherming omdat zij er niet op eigen kracht – dus zonder een wet – ble-
ken in te slagen om het vertrouwen van de sociaal verzekerden veilig te stellen.

Betekent dit dat het Handvest van de Sociaal Verzekerde dan maar beter zou worden 
afgevoerd?

Dat hoeft niet per se.

Maar een wet is enkel zinvol, als die begrepen wordt als een van de hefbomen om 
op een moderne en aangepaste wijze te kunnen gaan voor een eerder op maat aan-
bieden van globale antwoorden op de vragen en behoeftes van de sociaal verzekerde 
(de juiste ondersteuningen op het juiste tijdstip).

Het is tijd voor verandering.  Laten wij er vandaag nog aan beginnen (of mee doorgaan).
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DOOR MAGGIE DE BLOCK
Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geachte dames, geachte heren,

Ik ben verheugd en vereerd hier deze namiddag bij u te mogen zijn. Om te beginnen 
wil ik dankwoord richten aan de organisatoren van dit colloquium, namelijk: de 
heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV en voorzitter van het Col-
lege van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ), de heer Frank 
Van Massenhove, voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid, 
de leden van de gemengde werkgroep OISZ-FOD Sociale Zekerheid ‘Handvest van 
de sociaal verzekerde’, de verschillende personen die instaan voor de kwaliteit van 
hun uiteenzettingen, de heer Gregor Vande Vyver, voorzitter van de Arbeidsrecht-
bank van Gent, in zijn hoedanigheid van moderator, de verschillende juridische, 
communicatie- en logistieke diensten van de verschillende betrokken administraties.

Als Minister van Sociale Zaken doet het mij veel plezier vast te stellen dat de ver-
schillende administraties van de sociale zekerheid in zo weinig tijd en in nauwe 
samenwerking een denkoefening op gang hebben kunnen brengen om tot een werk 
van dergelijke kwaliteit te komen. Bedankt iedereen!

De wet tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde vierde op 11 april 
van dit jaar haar twintigste verjaardag. Het Handvest vond zijn oorsprong binnen 
een bredere beweging begin de jaren negentig van de vorige eeuw. De politiek, het 
maatschappelijk middenveld en de media hadden toen de mond vol van de kloof 
tussen enerzijds de burger en anderzijds de overheid en de politiek. Er volgden al-
lerlei initiatieven om die kloof te verkleinen, zoals het ‘Handvest van de gebruiker 
van de openbare diensten’ van 4 december 1992 en de regels rond de openbaarheid 
van bestuur.

Het ‘Handvest van de Sociaal Verzekerde’ werd in het leven geroepen om mensen 
die voor hun bestaanszekerheid op de sociale zekerheid aangewezen zijn, kortweg de 
sociaal verzekerden, beter te beschermen. Om dat te bereiken, werd ingezet op drie 
speerpunten:
 § sociaal verzekerden moesten hun rechten beter kennen;
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 § ze moesten hun rechten beter kunnen uitoefenen;
 § en ze moesten beter op de hoogte zijn van de middelen om die rechten indien 

nodig af te dwingen.

Is het Handvest de voorbije twintig jaar in dit opzet geslaagd? Toch zeker groten-
deels. Als we deze drie doelstellingen van naderbij bekijken, zien we dat op elk punt 
een belangrijke vooruitgang is geboekt.

Allereerst stellen wij vast dat de instellingen van de sociale zekerheid steeds sneller 
inspelen op de noden van de sociaal verzekerden en dat de burgers steeds beter ge-
informeerd worden.
Er worden grote inspanningen geleverd om de sociaal verzekerden hulp en prakti-
sche adviezen te geven. Bovendien wachten de instellingen niet totdat ze gerichte 
vragen krijgen, maar handelen ze proactief.
Daardoor kennen de sociaal verzekerden vandaag hun rechten effectief beter.

Ook als het over de uitoefening van die rechten gaat, zien we dat de situatie is ver-
beterd. De beste manier om te garanderen dat sociaal verzekerden krijgen waarop 
zij recht hebben, is om die rechten automatisch toe te kennen, zonder voorafgaande 
aanvraag of procedure. Dit staat ook zo in artikel 8 van het Handvest.
Dit jaar hebben we een mooie stap gezet op dit vlak: burgers die genieten van een 
verhoogde tegemoetkoming moeten niet meer uitdrukkelijk aan hun huisarts vragen 
om alleen maar het remgeld te betalen. Voortaan mag de huisarts enkel het remgeld 
aanrekenen. Op dit ogenblik zijn we nog in de opstartfase, maar ik ben ervan over-
tuigd dat op korte termijn wel degelijk iedereen mee zal zijn in dit sociale verhaal.

Tot slot zijn de sociaal verzekerden ook beter op de hoogte van de manieren om 
bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen tot niet-toekenning van een recht. Elke 
beslissing tot niet-toekenning vermeldt immers de concrete mogelijkheden om in 
beroep te gaan, met daarbij de nodige praktische inlichtingen, bijvoorbeeld over de 
termijn. Anderzijds lijkt het me niet noodzakelijk om in de kennisgeving van een 
beslissing de wettelijke bepalingen in hun geheel te vermelden. Deze bepalingen zijn 
niet altijd leesbaar en de inhoud ervan kan zeer waarschijnlijk beknopter en helder-
der geformuleerd worden.

Dames en heren,
Geachte aanwezigen,

Het is duidelijk dat we erop vooruit zijn gegaan, en dat voor elk van de drie con-
crete doelstellingen die het Handvest naar voren schoof. Twintig jaar geleden waren 
de meningen over het Handvest verdeeld: sommige juristen hadden het over een 
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nieuwe frisse wind die door de sociale zekerheid zou waaien terwijl anderen het 
Handvest als ‘wetgevende diarree’ bestempelden.

Als we vandaag terugblikken, mogen we toch zeggen dat die eerste groep het bij het 
rechte eind had: het Handvest heeft een frisse wind door onze sociale zekerheid doen 
waaien en heeft de belangen van de sociaal verzekerde nog meer op het voorplan 
gebracht. Het komt er nu op aan om deze dynamiek vast te houden.

Een ander gebied dat zeker nog vatbaar is voor verbetering, is het gebruik van de 
talen. Artikel 6 van het Handvest schrijft voor dat de instellingen van de sociale 
zekerheid zich in een begrijpelijke taal moeten uitdrukken, en op dat vlak is er nog 
heel wat werk aan de winkel.

Ik denk even terug aan die dag in maart, toen ik samen met Frank Van Massenhove 
te gast was in het programma Hautekiet op Radio 1 (Vlaamse radio-omroep), in het 
kader van de campagne Heerlijk Helder. Met deze campagne wilde Jan Hautekiet 
duidelijk aan de overheden, het gerechtelijk apparaat, de verzekeraars, enz. laten 
zien dat de boodschap die ze overbrengen, vaak ronduit ingewikkeld is. En hij heeft 
overschot van gelijk: door duidelijker te communiceren zouden wij niet alleen heel 
wat hersenbrekers, maar ook pijnlijke misverstanden kunnen vermijden.
Vervolgens heeft Hautekiet me een formulier gegeven dat werkonbekwame mensen 
moeten invullen als ze met toelating van de adviserend arts weer aan het werk willen 
gaan. En eerlijk gezegd: ook al ken ik de materie goed, ik heb het document meer-
dere malen moeten herlezen om te weten waarover het nu precies ging. Ik kan me 
dus levendig voorstellen dat de mensen die niet in staat zijn administratieve forma-
liteiten te vervullen, sommige zaken gewoon niet of slecht begrijpen.

Een ander punt waar we op moeten blijven inzetten, is de vereenvoudiging van 
de administratie. De instellingen van de sociale zekerheid moeten nog veel meer 
informatie met elkaar uitwisselen en uit eigen beweging alle ontbrekende gegevens 
verzamelen, om de rechten van sociaal verzekerden juist in te schatten. Artikel 11 
van het Handvest verlangt dit ook.

Mensen in armoede worden nu het vaakst met papierwerk geconfronteerd, terwijl 
juist zij het meest moeite hebben om al die administratie op te volgen. Via automa-
tische gegevensdeling tussen de verschillende overheidsinstellingen kunnen we deze 
mensen een pak werk en zorgen besparen én verzekeren we hen van de bescherming 
waar ze recht op hebben.

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor e-government. We leven in een digitaal 
tijdperk, en ook de instellingen van de sociale zekerheid moeten daarin mee. Dat 
betekent natuurlijk niet dat de sociale zekerheid naar een internetwinkel moet evo-
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lueren waar mensen snel even komen ‘shoppen’ om voordelen. Een overheid heeft 
nu eenmaal tijd nodig om alle informatie te verzamelen en dan in eer en geweten 
een beslissing te nemen. Dat begrijpen de mensen ook. Maar dat het soms een vol-
ledig jaar duurt vooraleer een beslissing valt over een uitkering, dat valt vandaag de 
dag toch moeilijker uit te leggen.

Geachte dames, geachte heren,

Het Handvest is meer dan een vodje papier. Het staat ten dienste van de burgers, 
van alle burgers, ongeacht of ze nu al een sociale uitkering ontvangen of gewoon van 
plan zijn vragen te stellen over hun sociale rechten.

We leven in een tijd van verandering, waarin de almachtige administratie haar cen-
trale plaats heeft afgestaan aan de burger. In die zin is het Handvest een tool die 
weliswaar niet perfect is, maar wel kostbaar, en die evolueert opdat elke burger in de 
toekomst de belangrijkste doelgroep van ons complexe en benijde stelsel van sociale 
bescherming zou zijn.

Door u het Handvest van de sociaal verzekerde eigen te maken en het aan te passen 
aan de verschillende evoluties, door georganiseerd na te denken, blijft u blijk geven 
van deze geest van oplettendheid en van aandacht voor de burger.

Ik dank u daarvoor en verzeker u dat uw minister helemaal achter u staat. Dat de geest 
van kwaliteitsvolle service die alleen de gemeenschap ten goede komt, u mag leiden.



De integrale tekst van het Tijdschrift kan ook
worden geraadpleegd op het internet:
http://www.bstz.belgium.be
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